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OMSCHRIJVING

'Nee, dit keer is er een kerk opgeblazen...' Het wil allemaal nog niet goed tot Nina doordringen. Van de
stralende bruid die ze had moeten zijn, is niet veel meer over dan een hoopje ellende. Het is al erg genoeg
dat ze voor het altaar in de steek is gelaten, maar nu lijkt het er ook angstig veel op dat ze het doelwit is
geweest van een aanslag. Maar uit welke hoek? Dat is de vraag waarmee rechercheur Sam Navarro is
belast. Tot zijn grote frustratie slaagt hij er niet in de zaak helder te krijgen. Weet Nina meer dan ze
vertelt? En waarom is haar verloofde ervandoor gegaan? Dan maakt hij de grootste fout die een agent kan
maken: hij laat zich beïnvloeden door zijn gevoelens.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Onderdelen van wrakstukken van tijdens WO II neergestorte vliegtuigen

Stille getuigen is het eerste deel van de LIFE-thrillers en het vraagt meteen om meer! Daniëlle Hermans
heeft een geweldige, scherpe schrijfstijl, en het verhaal is ...

Recensie: Stille Getuige, Eva Burgers op CooleSuggesties - Na een schoolfeest is Nikki getuige van de
ontvoering van de populaire Diane. Als een paar dagen…
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