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OMSCHRIJVING

Schemerwereld is het gebied dat zich uitstrekt tussen werkelijkheid en fantasie. Alleen Stephen King zelf
is in staat ons de weg te wijzen in dat huiveringwekkende niemandsland. De man met het littekenDe
bibliotheek van Junction City is geen gewone bibliotheek. Dat ervaart Sam wanneer hij een aantal boeken
komt lenen. Het gebouw geeft hem een onaangenaam gevoel en binnen hangt een poster met een dreigende
tekst: Lever je boeken op tijd in, blijf uit handen van de Boekenpolitie! Wanneer Sam zijn
bibliotheekboeken kwijtraakt, maakt hij al snel kennis met dit angstaanjagende fenomeen…
Spookfoto'sVoor zijn vijftiende verjaardag krijgt Kevin Delevan een polaroidcamera van zijn ouders
cadeau. Al bij de eerste foto's lijkt de camera niet in orde: alle foto's zien er precies hetzelfde uit. Of toch
niet? Want iedere keer dat Kevin een nieuwe foto neemt, komt een vraatzuchtig monster dichterbij…
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Er zijn geen puzzelwoorden gevonden voor `SCHEMERWERELD  ̀ In de rechterkolom, bij `Ook in de
database  ̀staan wellicht ruimere omschrijvingen. Tijdens het typen van een ...

Auteur: Stephen King, Prijs: € 7,98, ISBN/ISBN13: 9789021012261, Categorie: Boek, Schemerwereld is
het gebied dat zich uitstrekt tussen werkelijkheid en fantasie.

De flamboyante Oscar Wilde beleefde enorme successen in Engeland, maar zijn nadagen slijten hij en zijn
aan lusten vergane lichaam in een schemerwereld.
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