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OMSCHRIJVING

Cita's dochter Evi verblijft al een tijdje op het paradijselijke Bali. Wanneer blijkt dat Evi 48 uur wordt
vermist, neemt Cita's leven een drastische wending. Door drankproblemen en betrokkenheid bij een
noodlottig auto-ongeluk mag haar man het land niet verlaten, dus neemt Cita in haar eentje halsoverkop
het vliegtuig. Terug naar het eiland waar ze als jong meisje veel tijd doorbracht.Eenmaal op Bali wordt het
pijnlijk duidelijk dat Cita de band met Evi door de jaren heen behoorlijk heeft verwaarloosd. Haar dochter
blijkt er op het idyllische eiland een voor haar totaal onbekend leven op na te houden. Een leven dat niet
zonder gevaren is.Cita belandt in een zenuwslopende reis door het Bali dat voor toeristen verborgen blijft,
terwijl haar man thuis vecht tegen zijn drankverslaving. Wie zit er achter de verdwijning van Evi en is Cita
nog op tijd om de band met haar dochter te herstellen?
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Bali (Balinese: ���, Indonesian: Pulau Bali, Provinsi Bali) is an island and province of Indonesia with
the biggest Hindu population. The province includes the ...

Bali is een Indonesisch eiland, tevens een Indonesische provincie ten oosten van Java en ten westen van
Lombok. Het is het westelijkste van de Kleine Soenda-eilanden.

Met onze reisspecialisten bij Van Verre kunt u uw individuele rondreis Bali samenstellen. Bekijk de
voorbeelden van rondreizen Bali. Wij helpen u graag.
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BALI

Lees verder...
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