Mijn zusje (Dutch Edition)

Wanneer het hun vader, de politieagent
belast met het onderzoek, niet lukt een
seriemoordenaar te pakken, zien twee
zusjes hoe hij hier langzaam aan onderdoor
gaat. Ze besluiten hun vader te helpen en
de moordenaar uit de tent te lokken, met
dramatische gevolgen Pas jaren later weet
de oudste zus de dader op te sporen.
Hierdoor komt echter onverwachts een diep
begraven familiegeheim aan het licht.In
Mijn zusje weet Joyce Maynard als geen
ander de lezer mee te voeren in de
belevingswereld van twee jonge meisjes.
Het is zowel een spannende roman, als het
ontroerende verhaal van de beschadigde
relatie tussen een meisje en haar vader en
de band tussen twee zussen.

Op 29 januari 2018 is Roxanne, mijn lieve jongste zus, tot groot verdriet van ons gezin, familie, vriendinnen en vrienden
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