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OMSCHRIJVING

20130034280Terwijl Brugge zich opmaakt voor HiBrugia, een prestigieuze tentoonstelling over Spaanse
schilderkunst, waar ook Guernica van Picasso te zien zal zijn, wordt commissaris Van In geconfronteerd
met een bizarre afrekening in het Minnewaterpark, een plek waar homo's elkaar in het geniep ontmoeten.
Het slachtoffer, Jos Viaene, wordt afgetuigd door twee onbekenden en naar het ziekenhuis overgebracht,
waar hij de volgende dag wordt vermoord. Als later blijkt dat Viaene als beveiligingsagent van de Brugse
musea de blauwdrukken van de alarminstallaties heeft versjacherd, wordt iedereen zenuwachtig. Als even
later een onbekende Spanjaard in verdachte omstandigheden wordt neergeschoten en een paneel van
Hiëronymus Bosch (Het Laatste Oordeel) wordt gestolen uit het Groeningemuseum, gaan de poppen aan
het dansen.Van In gaat op onderzoek uit, maar in plaats van de kunstdieven te ontmaskeren komt hij op het
spoor van een terroristische splintergroep van de ETA die een politieke aanslag voorbereidt
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Zoenoffer. Zoenoffer beschrijft een duister geheim die een schaduw werpt over het slaapstadje Grant
County, als de dertienjarige Jenny zich bij de rolschaatsbaan ...

Zoenoffer. Column,,Veel mensen zien oud en nieuw als een levensveranderend moment. Da's niet goed.
Als je vorig jaar een rotleven had, is de kans groot dat je dat ...

Sara, Jeffrey en Lena staan perplex wanneer een tiener op het punt staat een andere tiener te vermoorden.
Al snel blijkt dat de jongeren getraumatiseerd zijn.
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