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OMSCHRIJVING

Axel komt na een lange reis aan in Canmore, Canada. Hij is op de vlucht en zoekt een rustige plek om
onder te duiken. Via een advertentie had hij een huurhuis gevonden dat op een berg stond. Hij krijgt een
buurvrouw, Noëlle, waar Axel niet op had gerekend. Ze heeft iets mysterieus, wat hem behoorlijk aantrekt
en hij vraagt zich af wat ze iedere nacht buiten gaat doen. De oude vrouw, Nanna, waar hij het huis van
huurt, vindt hij ook al zo apart. Na verloop van tijd gebeuren er vreemde dingen rondom het huis. Noëlle
wordt lastiggevallen door tieners, maar daar blijft het niet bij. Er is veel meer aan de hand, iemand heeft
het echt specifiek op haar gemunt. Heeft het te maken met wat er zeven jaar terug is gebeurd?
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Lees hier de 70 reisverhalen uit Canmore, Canada die reizigers hebben geplaatst op hun reisblog bij
Reislogger.

Wat te doen in Canmore, Canada. Lees beoordelingen van echte reizigers zoals jij en bekijk professionele
foto's van de beste activiteiten in Canmore op TripAdvisor.

Town of Canmore, Canmore, Alberta. 10,872 likes · 593 talking about this · 45,182 were here. We value
diverse opinions, and welcome constructive input....
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Lees verder...
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