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OMSCHRIJVING

Ze waren een identieke tweeling en leken zo op elkaar dat ze het aandurven het leven van de ander te
leiden. De levenslustige, gescheiden Sabrina werd Stephanie en de rustig huisvrouw Stephanie werd
Sabrina. Maar wat begon als een onschuldige grap, bereikte al snel het punt waarop geen terugkeer meer
mogelijk was als Stephanie bij een explosie om het leven komt en Sabrina voorgoed de rol van haar zuster
moet blijven spelen. Een jaar na het fatale ongeluk, kent alleen Garth, haar echtgenoot en voormalig
zwager, de ware identiteit van Sabrina. Ze houden zielsveel van elkaar en Garth heeft Sabrina niet alleen
vergeven maar ook beloofd nooit de schokkende waarheid te onthullen. Geen van beiden had kunnen
vermoeden dat hun geheim iemand schade zou kunnen berokkenen... Tot een vriend zweert Stephanie in
Europa te hebben gezien. Sabrina raakt in paniek en in haar leugens verstrikt. Maar is het wel haar zuster
of is het een misleiding, duivelser en gecompliceerder dan ze ooit had kunnen dromen
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Jerôme Inen: Het bos. Contact, 367 blz. €24,90Het bos dat het decor vormt van Jerôme Inens
gelijknamige thriller is onmiskenbaar het Amsterdamse Bos ...

En wilde echt niet door de mand vallen en vulde de ene leugen in de ander, tot dat ik verstrikt raakte in
mijn eigen leugens en er geen weg terug meer was.

Auteur: Michael, Judtih, Uitgever: van Holkema & Warendorf, Auteur: Michael, Judtih, Uitgever: van
Holkema & Warendorf, 478 pagina's, Gebonden met...
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