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OMSCHRIJVING

Op het eerste gezicht lijkt Belisle Street 362 een leuk huis voor een aardige prijs. Toch lukt het
makelaarster Glenn Darnley maar niet het te verkopen. Bij de bezichtiging gaat er van alles mis. Kinderen
zien vreemde mannen of verdwijnen plotseling. Een leuk jong stel neemt het, maar gaandeweg slaat hun
enthousiasme om in vrees. Wie bezoekt elke nacht hun huis? Waarom horen ze steeds muziek? En wat is
er met de badkamer aan de hand? Ze gaan er halsoverkop vandoor. Na hun vertrek verkoopt Glenn het huis
aan een gescheiden vrouw met een jonge zoon. Daarna aan een schrijver met een drankprobleem. Geen van
de nieuwe bewoners houdt het lang uit tussen de vier muren waar vreemde dingen gebeuren. Deuren die
niet opengaan, vreemde vlekken op de muur, slepende geluiden op zoldervloer en lichten die spontaan
aanspringen...Wil het huis dat ze weggaan... of dat ze voor altijd blijven?Eén ding is duidelijk: om van dit
huis een thuis te maken moet de eigenaar wel heel bijzonder zijn'
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Wat een toepasselijk en goed bedacht. De foto is bijna buitenaard joh . Nooit gezien. Lijkt wel een alien
sprinkhaan met z'n prachtige rode ogen en zijn dansende positie.

WikiWoordenboek Definitie op WikiWoordenboek Lijst van communistische partijen Bronnen, noten
en/of referenties ↑ Lansford, 2007, p. 9 ↑ a b Richard Pipes ...

Boektrailer Geestverwanten. Merthe krijgt iets te horen wat haar leven compleet op zijn kop zet. In één
klap wordt het beeld dat ze van haar ouders en zichzelf had ...
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