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De ziekte kwam plotseling en verspreidde zich snel. De angst
verspreidde zich nog sneller. Binnen een paar weken viel alles
uiteen: het elektriciteitsnet haperde, de overheid en
rechtsstaat vielen om, en meer dan de helft van de
wereldbevolking was dood.
Waar orde was, is nu chaos. Waar de macht van wetenschap
en technologie afbrokkelt, komt magie in hun plaats. Soms
goede, zoals de magie die Lana Bingham gebruikt in de loft
waar ze met haar geliefde Max woont. Soms ondenkbaar
kwade magie, die overal kan huizen – om de hoek, in
stinkende tunnels onder de rivier – of in degenen van wie je
het meest houdt.
Met niemand om te vertrouwen behalve elkaar, ontvluchten Lana en Max het vernielde New York.
Ze zijn niet de enigen. Over het hele land proberen reizigers naar het westen te vluchten. Maar in
een wereld van overlevenden waar iedere vreemde een vriend of vijand kan zijn, weet niemand
precies waar ze naartoe vluchten, of waarom. En er wacht hen een doel dat hun levens, en de levens
van alle overlevenden, voorgoed zal veranderen.
Het einde is gekomen. Nu gaat het beginnen.
De pers over Het begin:
‘Alle ingrediënten voor een goede thriller worden ingezet, met een grandioos resultaat.’ The New
York Times
‘Een razendsnelle, betoverende roman die tot nadenken zet, en ongetwijfeld nog veel meer mensen
aan Roberts’ leger aan fans zal toevoegen.’ Kirkus Reviews
‘Roberts weet precies hoe ze haar publiek moet betoveren. Het begin zit vol hartverscheurende
verliezen, ijzingwekkende ontsnappingen en afgrijselijke gevechten. Pak een warme kop thee, kruip
met dit boek op de bank en bid dat jij een van de overlevenden bent.’ The Washington Post
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Download online boek Nederlands Het begin Nora Roberts , Are you looking for het begin
PDF?. If you are areader who likes to download het begin Pdf to any kind of device,whether its your
laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the
growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want
choices, it is now possible to get het begin Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to
almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading het begin Pdf? You may think better just
to read het begin Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The answer
is that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite advantages to
the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read het begin electronically, as you are saving all
that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, het begin Pdf in
electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download het begin Pdf
to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download het begin Pdf from our online library.
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