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Een vliegtuig stort neer boven het
Peruaanse oerwoud en de zeventienjarige
Juliane is de enige overlevende. Ook haar
moeder is omgekomen en Juliane moet,
overmand door verdriet, met zware
verwondingen en in shock zien te
overleven. Ze zwerft elf dagen door het
dichte oerwoud. Ze weet de tocht te
overleven omdat ze als kind spelenderwijs
de wetten van de jungle leerde kennen.
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dit trauma min of meer uit de lucht vallen. Uitgever: Dutch FilmWorks De Gelukkige Huisvrouw (Special Branded
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