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OMSCHRIJVING

Kyle McAvoy is voorbestemd om in de voetsporen van zijn vader te treden, die advocaat is voor de
gewone man. Tijdens zijn studie rechten behoort hij tot de besten van zijn jaar en wordt hij gekozen tot
hoofdredacteur van de Yale Law Journal. Alles wijst erop dat voor Kyle een mooie juridische carrière in
het verschiet ligt.Maar Kyle draagt al vijf jaar een duister geheim met zich mee. Tijdens een feestje is er
iets gebeurd waar hij nooit meer aan terug wil denken. Wanneer een video-opname van het betreffende
feestje in verkeerde handen valt, verandert zijn leven in een nachtmerrie. Hij wordt gedwongen te liegen,
stelen, spioneren en zijn carrière op het spel te zetten. Daarbij riskeert hij niet alleen een gevangenisstraf,
maar ook zijn leven….
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Als u als getuige bent opgeroepen moet u voor de rechter verschijnen. Wat kunt u verwachten van het
getuigenverhoor? Lees over de gang van zaken tijdens het proces.

1) iemand die het gezien heeft vb: de getuige verklaarde dat hij de moord gepleegd hadstille getuigen
[sporen die op de plaats van de misdaad zijn gevo...

Bij restaurant De Getuige in Vught eten? Bekijk recensies, openingstijden, foto's, prijzen, adres,
telefoonnummer en meer.
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