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OMSCHRIJVING

Wat als je zelfs je vrienden niet meer kunt vertrouwen? Kim Romeijn wordt bijna dertig en ze wil dit met
haar vrienden groots gaan vieren tijdens een rondreis door Noorwegen. De reis is ook een test voor haar
knipperlichtrelatie met Brian. Ze wil hem daar ten huwelijk vragen. Maar haar broer Eric twijfelt aan
Brians intenties. De vijf mensen die Kim mee heeft gevraagd zijn totaal verschillend en onderling ontstaan
er al snel spanningen. Wanneer ze onderweg door een ander reisgezelschap worden ingehaald voelen ze
ook de vijandigheid tussen beide gidsen. Als Kim en Brian de ochtend na haar verjaardag door Eric gewekt
worden, eindigt hun onbezorgde leven. Niet iedereen heeft de nacht overleefd… Wie kan Kim nu nog
vertrouwen?
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Noorderlicht, weinig natuurspektakels zijn zo indrukwekkend als dit fenomeen. Boek nu een reis naar het
Noorderlicht bij Pharos Reizen.

Wat de beste periode is om het noorderlicht te zien in Lapland is niet eenvoudig. Toch geven we u als
specialist graag een zetje in de goede richting.

Noorderlicht Café, Amsterdam. 23,437 likes · 255 talking about this · 24,872 were here. Organic food,
live music, friendly people and a breathtaking view...
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Lees verder...
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