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OMSCHRIJVING

Ik was er niet bij toen ik doodging.Ik was teruggekeerd van zo'n buiten lichamelijke droom, zo'n droom
waarbij je het gevoel hebt dat je geest je lichaam heeft verlaten en je eigenlijk niet echt droomt.Maar
iemand had me vermoord terwijl ik weg was. Verminkt. Er was niets meer over waar ik naar terug kon.
Wie had dat gedaan? De seriemoordenaar die de stad terroriseerde? Of iemand dichter bij me, iemand die
ik kende? Maar ik had geen vijanden.Althans,ik dacht van niet. En het is eng wanneer je de
seriemoordenaar ontmoet, als afgrijzen wordt gevolgd door nog groter afgrijzen, als je eigen gezin gevaar
loopten alleen jij een einde kunt maken aan de moorden.Dus wat doe je dan? Je hebt geen lichaam, geen
kracht. Je kunt niet eens iets aanraken.Wat doe je dan, verdomme? 'De romans van James Herbert zijn
bestsellers omdat veel lezers, waaronder ikzelf, te geschokt zijn om ze weg te leggen' - Stephen King
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Over zijn lijk (paperback). Ik was er niet bij toen ik doodging.Ik was teruggekeerd van zo'n buiten
lichamelijke droom, zo'n droom waarbij je het gevoel ...

Over Mijn Lijk. 200.592 vind-ik-leuks · 2.231 personen praten hierover. Kijk seizoen 1 t/m 7 hier online:
http://overmijnlijk.bnn.nl

In 'Over mijn lijk' kan elk gesprek een afscheid zijn. Daan vierde zijn twintigste verjaardag en verliet zijn
eigen feestje slechts een paar dagen later.



3

OVER ZIJN LIJK

Lees verder...

http://pdfmonster.space/dan/12904

	Over zijn lijk PDF
	James Herbert
	Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.
	1
	OMSCHRIJVING
	2
	WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?
	3
	OVER ZIJN LIJK



