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hij op een dag bijzondere
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groene envelop zit een foto
van hemzelf, met zijn arm
om de schouders van een
andere man, terwijl ze
lachend in de camera kijken
aan de oever van een meer.
Hij herinnert zich noch de
man, noch het moment
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tijd. Echter is het toch
vervelend als je een boek
koopt die minder leuk blijkt
te zijn dan je van te voren
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een rijtje gezet voor je in de
thriller boeken top 10 van
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nog steeds, blijkt uit
consumentenonderzoeken,
het graagst gelezen, geleend
en gekocht.' Als de
boekhandels het moesten
hebben van alleen de
verkoop van de voor hun
vaak geliefde literatuur, dan
zouden ze het toch minder
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vrijdag 9 t/m zondag 25
juni 2017. De thriller als
vakantieboek staat deze
periode
centraal.
De
vakantie is voor velen hÃ©t
moment om meer boeken te
lezen. Top 10: Spannende
boeken - oba.nl - Ben je op
zoek naar een echte
pageturner? Niets is zo
lekker als je zelf helemaal
verliezen in een spannend
boek dat je echt niet weg
kunt leggen.
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