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Zonder twijfel Khaddafi s best bewaarde geheim. En
het schokkendste. Soraya is veertien als Khaddafi
haar middelbare school met een bezoek vereert. s
Avonds vertelt ze haar moeder hoe het is gegaan en
ze is mateloos trots op het feit dat Khaddafi haar
haren heeft gestreeld. Wat zij en haar familie op dat
moment nog niet weten, is dat dat ene, teder
overkomende gebaar haar lot heeft bezegeld. De
volgende dag wordt Soraya onder valse
voorwendselen meegenomen om plaats te nemen in
Khaddafi s harem. Zeven helse jaren lang is ze het
slachtoffer van verkrachting, lichamelijk en geestelijk
misbruik en marteling. Tot ze tijdens de
volksopstanden van 2011 weet te vluchten
Als het tienermeisje Dora Lennox op woensdagmiddag uit
school komt treft ze de voordeur van het huis open aan.
Hoewel de auto op de oprit staat, is het stil in huis. Dan doet
Dora een verschrikkelijke ontdekking: haar moeder Ruth ligt
op de grond, vermoord. Maar wie zou een doodgewone
huisvrouw willen vermoorden? En waarom? Inspecteur
Karlsson krijgt de zaak toegewezen. Wanneer tijdens het
politieonderzoek aan het licht komt dat Ruth Lennox een
geheim leven leidde, is haar gezin geschokt. Om het
onderzoek te kunnen voortzetten schakelt Karlsson Frieda s
hulp in, die hij nu meer nodig heeft dan ooit tevoren. Maar
Frieda heeft zo haar eigen problemen. Ze heeft veel moeite
om de mislukte aanslag op haar leven te verwerken. En als
ze dan ook nog door een van haar patiënten op het spoor van
een seriemoordenaar wordt gezet, raakt Frieda steeds dieper
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verstrikt in een gevaarlijk web. Of is het slechts haar eigen
verbeelding die met haar aan de haal gaat? Zal het Frieda
lukken het duistere geheim op te lossen voordat ze er zelf
door wordt verzwolgen? Wachten op woensdag is, na Blauwe
maandag en Dinsdag is voorbij, de derde thriller met Frieda
Klein in de hoofdrol. Opnieuw heeft Nicci French een razend
spannende en goed geconstrueerde thriller geschreven,
waarin het leven van Frieda stapje voor stapje verder wordt
blootgelegd.
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Er zijn twee bittere, eenzame jaren verstreken. De
vrouw van wie ik hield, is nu de vrouw die ik haat. Ik
verlies mezelf iedere avond in mooie vrouwen en
hou mezelf voor dat die toekomstvoorspelling
gewoon oplichterij was. Maar dan vraagt haar
moeder me met haar te trouwen. Ik zeg ja. Nu zal
deze vrouw voor altijd de mijne zijn. Misschien was
de voorspelling toch waar… Ik verbind me aan een
vrouw die nooit van mij zal houden. Maar ik word
liever haar echtgenoot dan dat ik iemand anders
mijn plek laat innemen. Het is beter om haar lichaam
iedere nacht te veroveren dan me eenzaam te
voelen met een andere vrouw. Veel beter.
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