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OMSCHRIJVING

Hoe ver ben jij bereid te gaan voor een allerlaatste kans? Je kijkt de dood in de ogen en denkt: als ik nu
sterf, wie mist mij dan, wat heb ik gedaan met mijn dromen, capaciteiten en mijn leven?Dit overkomt
Hans, een succesvolle psychotherapeut. Op weg naar een prestigieus congres stort hij met een Boeing 777
in zee. In de laatste seconden blikt hij terug op zijn leven en realiseert zich: het is mislukt. Hij kiest ervoor
te sterven. In de deuropening van de dood ervaart hij hoe zijn leven eruit had kunnen zien. Hij krijgt spijt
van zijn keuze en smeekt om een herkansing. Die krijgt hij alleen als hij er in slaagt binnen zeven dagen
zijn ultieme angsten te overwinnen, zijn vooroordelen los te laten en de liefde te ontdekken. Lukt hem dat?
Fasten your seatbelt voor een onvergetelijke vlucht in 777 van kapitein Ed Snijders. Een literaire reis die
er in hakt en je voorgoed verandert. - Geert KimpenIn de snelste roman ooit neemt Ed Snijders je mee op
het avontuur van je leven. Laat je verleiden om al je zekerheden overboord te smijten. Are you in for the
ride? - Christine Pannebakker
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

At 777 Casino we host the most exciting selection of online Casino games, Blackjack, Roulette, slots and
live casino with real dealers - Click Here to Play NOW!

Information about the British Airways Boeing 777-300 including technical information, seating plans and
a photo gallery.

777 in various calendars; Gregorian calendar: 777 DCCLXXVII: Ab urbe condita: 1530: Armenian
calendar: 226 ԹՎ ՄԻԶ: Assyrian calendar: 5527: Balinese saka calendar
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