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OMSCHRIJVING

Elisha, een jonge joodse man, heeft de holocaust overleefd en is strijder geworden in het door Groot-
Brittannië bezette Palestina. John Dawson is de gevangen Engelse officier die hij bij dageraad zal
vermoorden als vergelding voor de executie van een medevrijheidsstrijder.Terwijl hij wacht op het
aangewezen uur voor de moord, worstelt Elisha, gevangen tussen de vele gruwelen uit het verleden en de
verontrustende dilemma's van het heden, met schuldgevoel, spookbeelden en uiteindelijk met God.
Dageraad is een schitterende bespiegeling van de innerlijke conflicten waarvoor een mens komt te staan
wanneer hij zich voorneemt een ander mens te doden.Deze aangrijpende roman vormt een drieluik met het
onlangs gepubliceerde Nacht en met Dag,dat later dit jaar zal verschijnen.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Toren van de dageraad. Wereldwijd zijn er al ruim 6,3 miljoen boeken verkocht van Sarah J. Maas In
Toren van de dageraad volgen we het verhaal van Chaol en Nesryn die ...

De Dageraad - Amsterdam: de mening van de Groene Michelin Gids, praktische informatie, kaart en
routeplanner voor uw reis naar Amsterdam

Museum Het Schip is het Amsterdamse School Museum over kunst, architectuur en huisvesting.
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