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OMSCHRIJVING
Victor Carl, onafhankelijk advocaat te Philadelphia, doet de goede dingen nogal eens om de verkeerde
redenen. Wanneer zijn oude studiemaatje Guy Forrest wordt beschuldigd van de brute moord op zijn
vriendin, de beeldschone en raadselachtige Hailey Prouix, stemt Carl toe de verdediging op zich te nemen
– waarbij hij verzwijgt dat hijzelf ook een heftige relatie met het slachtoffer had en dat hij van plan is om
zijn cliënt wel degelijk voor de moord op te laten draaien. Voor straf. Maar naarmate de zaak vordert,
begint Carl te twijfelen. Is Guy wel schuldig? Om alle feiten boven water te krijgen, begint Carl een
speurtocht dwars door Amerika, die hem via de Appalachen en Las Vegas naar een kindertehuis in West
Virginia voert, waar hij de schokkende waarheid over het verleden van Hailey Prouix ontdekt. En al die
tijd kijkt vanuit de schaduw de moordenaar mee – een moordenaar die net als Victor Carl nog steeds uit is
op wraak…WILLIAM LASHNER studeerde rechten aan de universiteit van New York en werd daarna
strafpleiter in Philadelphia. Hij volgde het beroemde University of Iowa Writers Program en is nu fulltime
schrijver.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?
Vijftiger uit Genk verkracht zijn eigen dochter: "Dat is haar verdiende straf" Maandag I 17:00 I Bron: Het
...
Eén puzzelwoord gevonden voor `Heilige die zijn verdiende straf krijgt (crypt.)`
Translation for 'verdiende straf' in the free Dutch-English dictionary and many other English translations.
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