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OMSCHRIJVING
Leerkracht Bram van Ravensteyn heeft genoeg van het werken met zeer moeilijk opvoedbare kinderen en
solliciteert naar een gewone dorpsschool. De nieuwe woon- en werkomgeving is tegelijk een mooie kans
om de schuld van het verleden te vergeten.Maar het lijkt erop dat het verleden Bram niet met rust laat.
Veel mensen confronteren Bram - onbewust - met zijn onverwerkte schuldgevoel.Wat weet Henry, een
van zijn leerlingen, over hem? Waarom confronteert Loes, zijn typische buurvrouw, hem keer op keer met
zijn driftige karakter?Wanneer Bram gedwongen wordt om de schuld onder ogen te komen, ervaart hij
meer bevrijding dan hij had durven hopen.Een intrigerende roman over de zoektocht naar
vergeving.Maarten Brand is werkzaam in het speciaal basisonderwijs. Na het uitkomen van zijn eerste
jeugdboek Een vriend op het spoor verschijnt nu zijn roman Stille getuige. Naast zijn functie van
leerkracht houdt hij zich bezig met tekst- en vertaalservice.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?
Stille getuige is niet zo'n heel dik boek, maar dat maakt het daarom niet minder spannend. Al vanaf het
begin word je geconfronteerd met de
Boekverslag 1 Gegevens 1. Wat is de titel van het boek? Stille Getuige 2. Verklaar de titel (ondertitel).
Het gaat over een meisje dat getuige is van een ontvoering ...
Eva Burgers eerste jeugdthriller Stille getuige is meteen een binnenkomer. Tot aan de laatste pagina blijft
het verhaal boeiend en meeslepend, met een immer aanwezige ...
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