PERSBERICHT

www.futurouitgevers.nl
welkom@futurouitgevers.nl

Het Patroon – de nieuwe meeslepende thriller van Wessel de Valk
Met de spannende en meeslepende thriller Het Patroon geeft auteur Wessel de Valk vervolg aan
zijn schrijverscarrière. Zijn inspiratie: - zowel als schrijver als ondernemer - innovatie en
wetenschap. Zijn motto: Niets is onmogelijk.
Wat als je op twee verschillende plekken tegelijk aanwezig kan zijn? Wat als je zowel in het
heden als in het verleden bent? In Het Patroon zorgen onverklaarbare verschijnselen voor
mysterie en spanning, waarbij het de vraag is of de waarheid ooit boven tafel komt.
Over Het Patroon (ISBN: 9789492221650)
De wijnhandelaar Osman Fissler denkt zijn verdwenen
familie, na vijftien jaar, terug te zien in de immense shopping
mall Mah Boon Krong in Bangkok (Thailand). Het weerzien
is kort en mysterieus en Fissler blijft vol vragen achter.
De gebeurtenis staat niet op zichzelf. Ook Shaun Doran, een
klasgenoot van zijn dochter Kirsten, blijkt rond dezelfde
periode in rook te zijn opgegaan. Het is de start van een
fascinerende, mysterieuze zoektocht die zich afspeelt in zes
landen.
Al snel blijkt dat het heden en verleden niet alleen
ondoorzichtig samenhangen, maar ook meerdere versies
kennen. Wat is de waarheid? Wie is degene die hij zegt te zijn
daadwerkelijk? Welke werkelijkheid is de echte?
Het Patroon is het vervolg op Bestemming onbekend.
Over de auteur
Wessel de Valk is afgestudeerd criminoloog, mediaondernemer en schrijver. Hij heeft grote
interesse in innovatie en wetenschap. Die interesse is ook terug te vinden in zijn eerdere
debuutthriller Bestemming onbekend en in dit tweede boek Het Patroon.
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