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OMSCHRIJVING

In 'Moederhart'van Deborah Raney heeft Anna Marquette eindelijk de tijd om haar oude droom na te jagen
en psychologie te studeren, nu haar dochters aan het studeren zijn en haar drukke jaren als moeder achter
haar liggen. Tijdens een collegevrije week vergezelt ze haar man Paul tijdens een zakenreis naar Orlando.
Hun gelukkige reis verandert in een nachtmerrie als Anna wordt aangevallen.Als ze hersteld is, proberen
Anna en Paul zo snel mogelijk te vergeten wat haar is overkomen, maar hun liefde voor God en voor
elkaar wordt zwaar op de proef gesteld: Anna blijkt zwanger. Deborah Raney schuwt zware thema's niet in
haar romans, maar weet als geen ander hoop te brengen. In Nederland zijn al meer dan 20 romans van haar
hand verschenen, waaronder de familieserie 'De Chicory Inn'.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Officiele videoclip Lenny Kuhr - Moederhart, geproduceerd door: Prak!! Producties
(www.prakproducties.nl) Lenny Kuhr roept in dit nummer alle vrouwen van ...

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

Het hart van een moeder Klopt voor haar kind Wat zij voor eeuwig bemind Als dat voor schapen een
hoeder Een moeder vergeeft Als zij wordt ...
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Lees verder...
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