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OMSCHRIJVING

Met wat Christine Jansen op haar geweten heeft, zit er niets anders meer op dan van huis weg te lopen. In
paniek verstopt zij zich met haar kleine broertje in de auto van een wildvreemde. Ze is tien jaar oud en wil
spoorloos verdwijnen. Achter het stuur zit, niets vermoedend, de zeventigjarige Agnes Stam (In de film
gespeeld door Henny Orri). Met de as van haar overleden broer is ze onderweg naar het zomerhuis van de
familie. Tientallen keren heeft ze deze reis al gemaakt, en altijd in het gezelschap van haar talrijke
achterneefjes en -nichtjes. Dit jaar gaat ze voor het eerst alleen, tot haar verdriet. Durft niemand zijn
kinderen soms meer aan haar over te laten nu zij een dagje ouder wordt? Ziet haar familie haar nog wel
voor vol aan, of is zij gekke tante Agnes maar, nooit getrouwd en nooit bemind? De aanwezigheid van
twee verstekelingen in haar auto is nog maar de eerste van een reeks onthutsende verrassingen die Agnes
wacht.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Verborgen Gebreken is een dramaserie die gaat over een groep jonge makelaars in Amsterdam. Verlangen,
verraad en het snelle Amsterdamse makelaarswereldje zijn voer ...

Is verkoper aansprakelijk voor de herstelkosten van een verborgen gebrek in een woning? AMS Advocaten
geeft antwoord!

Verborgen gebreken zijn problemen met je huis die je voor de koop niet kon zien. Wat doe je als je een
verborgen gebrek vindt? Lees er hier meer over.
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