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OMSCHRIJVING

'Suzanne Vermeer bezorgt je rillingen.' – FlairHartsvriendinnen Annelies en Sara kennen elkaar al sinds de
basisschool. Annelies en haar man Wim willen graag kinderen, maar het lukt Annelies niet om zwanger te
worden. Hoe meer mislukte pogingen, hoe verbetener Annelies wordt. Wanneer Wim in een dronken bui
vreemdgaat is dat voor Annelies een teken dat ze hun leven drastisch om moeten gooien: zij en Wim
vertrekken naar IJsland om daar een Bed & Breakfast te beginnen. Een tijd na hun vertrek nodigen ze Sara
en haar nieuwe vriend uit om de vakantie op IJsland door te brengen. Sara verheugt zich er enorm op om
eindelijk weer eens goed met haar vriendin bij te praten. Ondanks het hartelijke weerzien merkt ze dat er
toch nog spanningen zijn in het huwelijk van Annelies. Er gebeuren vreemde dingen. Wanneer Wim hen de
stuipen op het lijf jaagt met een eng verhaal, probeert Sara zich daar niets van aan te trekken. En dan
verdwijnt het kamermeisje…
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Chalet Bergkristall is een vrijstaand chalet van ruim 125m2, in 2013 nieuw gebouwd. Bekijk hier kamers
en voorzieningen van dit luxe chalet in Oostenrijk.

Te huur luxe stacaravan, chalet, op camping Les Sables d'Or, Village-club Les Sables d'Or, voorzien van
alles voor een heerlijke vakantie aan de Middellandse zee ...

Texel Chalet 164 is een ruim, volledig geïsoleerd en compleet uitgerust 5-persoons chalet op Texel. Het is
mooi centraal gelegen op één van de mooiste plekjes van ...
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