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OMSCHRIJVING

Het hart van de moordenaarHuiveringwekkend dilemma in de nieuwe, verbijsterende roman van Jodi
PicoultHet ene moment ziet de toekomst van June Nealon en haar gezin er rooskleurig uit, het volgende
moment wordt ze geconfronteerd met de moord op haar man en een van haar kinderen. De dader, Shay
Bourne, wordt ter dood veroordeeld. De wereld heeft hem niets gegeven, en hij heeft de wereld niets te
bieden. Dan gebeurt er iets wat alles verandert voor hem. Nu krijgt hij nog een laatste kans op verzoening.
Junes elfjarige dochter Claire heeft een nieuw hart nodig en dat wil Shay haar geven. Maar zal June zijn
aanbod kunnen accepteren?Zou jíj je wraakgevoelens opzij zetten om je dochter te redden?
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Bekering begint altijd bij God Het is belangrijk je te realiseren dat bekering altijd begint bij God, want
alleen: H ij heeft de mogelijkheid tot bekering gecreëerd ...

In een klein dorp in de Provence wordt sinds mensenheugenis over een pogrom en een verborgen schat
gesproken. Eind negentiende eeuw vindt men in een synagoge in ...

Gedicht: Bekering - Gij hebt het hoog geheim doorbroken, Heere Jezus Tussen ons en den Vader, naar Uw
Woord mogen wij zonder zonde zijn en nieuwe wezens wat er ook in ...
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