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De schaduwschrijver Ivo Bonthuis Hent PDF Parijs, 2015. Ilja werkt aan zijn eerste roman, zijn geliefde
Emilie is journaliste. Wanneer Emilie zwanger blijkt en de stad wordt geteisterd door aanslagen, raakt Ilja

ervan overtuigd dat haar iets vreselijks zal overkomen. Het aanbod van een beruchte advocaat uit Amsterdam,
die Ilja vraagt om ghostwriter van zijn memoires te worden, komt als geroepen. Ilja kan de afleiding en het
geld goed gebruiken. Voor hij het weet zit hij echter tot aan zijn nek in de politieke intriges. De geheimen

stapelen zich op en hij kan zelfs Emilie niet alles meer vertellen. Wie kan hij nog vertrouwen, en wat blijft er
over van zijn eigen overtuigingen?

Ivo Bonthuis (1976) woont en werkt in Parijs. Hij is schrijver en redacteur. De schaduwschrijver is zijn derde
roman. Voor eerder werk ontving hij de Hollands Maandblad Schrijversbeurs en het C.C.S. Crone

Stipendium.

 

Parijs, 2015. Ilja werkt aan zijn eerste roman, zijn geliefde Emilie is
journaliste. Wanneer Emilie zwanger blijkt en de stad wordt

geteisterd door aanslagen, raakt Ilja ervan overtuigd dat haar iets
vreselijks zal overkomen. Het aanbod van een beruchte advocaat uit
Amsterdam, die Ilja vraagt om ghostwriter van zijn memoires te
worden, komt als geroepen. Ilja kan de afleiding en het geld goed
gebruiken. Voor hij het weet zit hij echter tot aan zijn nek in de
politieke intriges. De geheimen stapelen zich op en hij kan zelfs

Emilie niet alles meer vertellen. Wie kan hij nog vertrouwen, en wat
blijft er over van zijn eigen overtuigingen?

Ivo Bonthuis (1976) woont en werkt in Parijs. Hij is schrijver en
redacteur. De schaduwschrijver is zijn derde roman. Voor eerder
werk ontving hij de Hollands Maandblad Schrijversbeurs en het

C.C.S. Crone Stipendium.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=De schaduwschrijver&s=dkbooks

