Je had het kunnen weten (Dutch Edition)

Grace Reinhart heeft het leven waar ze
altijd al van droomde: een fantastische
man, een lieve zoon en een succesvolle
praktijk voor psychotherapie. Sinds kort is
ze ook de auteur van een populair boek, Je
had het kunnen weten, waarin ze vrouwen
aanspoort beter te luisteren naar hun
instinct als dat ze vertelt dat er iets niet
klopt aan de man die ze liefhebben.Grace
Praktijk voor therapie-droom verandert in
een nachtmerrie als haar man spoorloos
verdwijnt en de politie steeds meer
afschuwelijke ontdekkingen over hem doet.
Grace doorstaat de mediastorm en moet tot
haar schande toegeven dat ze haar eigen
advies voor andere vrouwen beter aan
zichzelf had kunnen geven. Haar oude
leven lijkt voorbij. Kan ze een nieuw leven
opbouwen voor haar en haar zoon?
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