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OMSCHRIJVING

De in de jungle geboren en getogen Ted Dekker heeft met 'Outlaw' een thriller geschreven die niemand
anders had kunnen schrijven. Julia Carter wordt vlak voor de kust van Irian Jaya overvallen door een
zware storm. Haar boot kantelt en als ze bijkomt, is de storm gaan liggen, maar is haar zoontje verdwenen.
Leden van een brute stam sleuren haar diep de jungle in. Ze verzet zich tot het uiterste tegen het onrecht
wat haar wordt aangedaan, totdat ze erachter komt dat haar zoon Stephen nog leeft en ze een plan moet
bedenken om hem te redden uit de klauwen van het stamhoofd. Stephen is immers geboren om de wereld
te veranderen... "Outlaw" is het bijzondere levensverhaal van de mysterieuze redder uit Dekkers eerdere
thriller 'Exit'.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Recent Examples on the Web: Verb. Plumes of black smoke billowed from the fire as the cellophane
released its chemical fumes — precisely why burn barrels have been ...

Word History: The word outlaw brings to mind the cattle rustlers and gunslingers of the Wild West, but it
comes to us from a much earlier time, when guns were not yet ...

This guide contains everything you need to know to be an excellent Outlaw Rogue in WoW Battle for
Azeroth (BfA) 8.0.1.
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