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weer met de geliefde Kinsey Millhone in de hoofdrol
De meest duistere en aangrijpendste zaak uit het archief van
Kinsey Millhone, Y, begint al in 1979. Vier jongens van een
prestigieuze school randen een veertienjarige klasgenoot aan
– en filmen deze daad. Niet lang daarna verdwijnt de band, en
de vermoedelijke dief, een andere klasgenoot, wordt
vermoord aangetroffen. In het daaropvolgende onderzoek legt
een van de daders een belastende verklaring af waardoor
twee anderen worden veroordeeld. Maar de leider van de
groep verdwijnt spoorloos.
Tien jaar later wordt Fritz McCabe, een van de daders,
vrijgelaten. Zijn ouders houden hem strak in de gaten, bang
voor een nieuwe misstap. Als een kopie van de band opduikt,
vergezeld van een eis om geld, neemt de familie McCabe
contact op met Kinsey. Maar niet alleen Fritz wordt
achtervolgd door het verleden – ook Kinsey zelf lijkt in gevaar
te zijn.
De pers over de Alfabet-serie
‘Het boek neerleggen en gaan slapen was geen optie: het moest uit!’ Hebban Crimezone
‘Sue Grafton werkt in haar reeks over privédetective Kinsey Millhone het hele alfabet af. Dat is mooi,
want Grafton schrijft goed.’ VN Detective en Thrillergids
‘Sue Grafton verrast ons elk jaar met Kinsey Millhones volgende letter in het alfabet. En daar zijn we
absoluut niet rouwig om.' Flair
‘Waren er maar meer dan 26 letters.’ National Public Radio
‘Adembenemend.’ The New York Times Book Review
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Download online boek Nederlands Y Sue Grafton , Are you looking for y PDF?. If you are
areader who likes to download y Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone,
there are more options now than ever before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle,
or competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is now possible to get y
Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading y Pdf? You may think better just to read
y Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The answer is that, while
print books are great and will never become obsolete, there are definite advantages to the electronic
format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read y electronically, as you are saving all that
paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, y Pdf in electronic
format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download y Pdf to read on the
plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download y Pdf from our online library.
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