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OMSCHRIJVING

'Stille liefde' is het laatste deel in Wanda E. Brunstetters serie 'De Indiana Amish'. Deze roman is een los te
lezen vervolg op 'Broze belofte' en 'Krachtig gebed'. Gebarentaaldocente Jolene Yoder voelt zich
aangetrokken tot haar leerling Lonnie Hershberger. Maar Lonnie houdt afstand, want hoe zou hij haar ooit
kunnen beschermen als hij niet eens kan horen? Bovendien trekt Jolene veel op met de knappe Jake
Beechy. Ella Miller ziet lijdzaam toe hoe Jake Jolene inpalmt. Ze weet van zijn verleden met meisjes en is
bang dat Jake het hart van haar nicht zal breken. Wat ze niet vermoedt, is dat Jake juist een oogje op haar
heeft.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Op 1001 gedichten staan de leukste gedichten en gedichtjes, meld je aan en voeg ook jouw gedichten toe.
Lees ook het gedicht 'Stille liefde'!

Heb jij wel eens een stille liefde gehad? Op iemand op wie we stiekem verliefd zijn? Zonder dat deze
persoon dat weet? Massaal zijn de Nederlanders in...

Hoe kan je weten of hij je ware liefde is? ... Kenmerk 3: Jullie vinden elkaar even leuk. Kinkt logisch, he.
Maar er zitten wat haken en ogen aan.
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