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OMSCHRIJVING

Wat doe als je een geheim moet verzwijgen om jezelf en je familie te beschermen terwijl je daarmee een
moordonderzoek verhindert?Kate Burkholder is onlangs aangesteld als politiechef in haar voormalige
woonplaats Painters Mill, Ohio. Haar kennis van de Amish, hun taal en gebruiken, maken haar de ideale
kandidaat. Ze is opgegroeid in die gemeenschap, maar heeft er voor gekozen om elders haar leven op te
bouwen, weg van haar verleden. Dat verleden komt in alle heftigheid naar boven als er in het stadje weer
een seriemoordenaar opduikt, net als zestien jaar geleden. De moorden van toen en nu lijken zo op elkaar
dat het wel om dezelfde moordenaar moet gaan. Alleen Kate weet dat dat niet kan...Terwijl ze vastbesloten
is om de moordenaar te vinden, probeert ze tegelijkertijd wanhopig haar geheim verborgen te
houden.Linda Castillo is in Amerika groot geworden met haar suspense boeken. Zwijgplicht is haar
internationale doorbraak en haar eerste thriller in een ijzingwekkende en krachtige serie.
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VrouwenThrillers, Saskia Noort, Simone vd Vlugt, Tess Gerritsen, thrillers, Corine Hartman, Suzanne
Vermeer, Crimezone, Linda Jansma, Esther Verhoef

Voor zij die op zoek zijn naar een spannend, realistisch jeugdverhaal is 'Zwijgplicht' van Helen Vreeswijk
zeker een aanrader. De vlotte schrijfstijl

Zwijgplicht (paperback). Arjan loopt tegen zijn zin stage bij een verzorgingstehuis. Oude mensjes
verzorgen, het kan niet saaier. Maar daar heeft hij zich ...
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