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OMSCHRIJVING

'IS DAAR IEMAND?’Jeff Hadley heeft vreselijke dingen gedaan in het verleden. Ooit was deze beroemde
kunstschilder en professor het lievelingetje van de kunstwereld, maar een schandaal heeft zijn leven op zijn
kop gezet. Nu is hij een van de overlevenden van de ramp met vlucht 815 van Oceanic Airline.Op het
mysterieuze eiland heeft Jeff alle tijd om de slechte keuzes die hij in zijn leven heeft gemaakt, te
overdenken. Hij krijgt zelfs nieuwe inspiratie. Maar Jeffs tekeningen worden steeds onheilspellender. Hij
begint dromen te krijgen, gruwelijke, zeer levendige dromen. En dan komen de stemmen... en het
schuldgevoel... en de pijn...Probeert het eiland hem iets duidelijk te maken of kan hij zijn verleden niet
langer ontlopen?Levensteken is het derde boek een nieuwe reeks gebaseerd op de populaire tv-serieLost,
die bij Net 5 al twee seizoenen lang de kijkers aan de buis gekluisterd houdt.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Tien vingertjes, tien teentjes? Als je baby geboren is, wil je als moeder meer dan wat dan ook op de wereld
dat je baby'tje in orde is. Hoe erg moet het zijn voor ...

Levensteken (Lost) on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers.

Ja of Nee. 2,605 views; 7 years ago; This item has been hidden. Uploads ... Tim Hofman interviewt
scholieren bij Expositie Levenstekens - Duration: 3 minutes, 3 ...
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