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OMSCHRIJVING

Twintig jaar geleden probeerde Matt Hunter een vechtpartij te sussen. Maar er ging daarbij iets behoorlijk
mis; hij werd zelf opgepakt en veroordeeld voor moord. Nu, negen jaar na zijn vrijlating, heeft hij een
goede baan, een vrouw, een kind op komst en een optie op zijn droomhuis. Matt lijkt eindelijk een
rooskleurige toekomst tegemoet te zien.Maar dan belandt hij in een nieuwe nachtmerrie. Matt ontvangt op
zijn mobiel compromitterende foto's van Olivia, zijn vrouw. Een onbekende man begint Matt te
schaduwen - en wordt vermoord. Een geliefde non wordt dood aangetroffen. En volgens de politie - onder
wie Loren Muse, die Matt nog kent van vroeger - wijzen alle sporen in de richting van een man met een
strafblad en minstens één moord op zijn geweten: Matt Hunter.Matt en Olivia's zo zorgvuldig
opgebouwde leven wordt opnieuw ontwricht, maar ze weigeren alles op te geven en slaan op de vlucht.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

De onschuldigen - Harlan Coben. Twintig jaar geleden probeerde Matt Hunter een vechtpartij te sussen.
Maar er ging daarbij iets behoorlijk mis; hij...

2 onschuldigen. 223 likes. Francis en Marco Gottschalk zitten al meer dan 14 jaar in de gevangenis voor
een moord die zij niet hebben gepleegd, en die...

De onschuldigen. Als een jonge Engelse vrouw door een knappe vrijgezel aangesteld wordt als
gouvernante voor zijn verweesde neefje en nichtje, merkt ze al snel dat er ...
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