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Місцевий лісоруб пропадає, в цей же час молодий письменник
приїжджає в будинок в лісі в невеликому селищі поруч зі Старим
Сомбіром. Дмитро вирішив втекти від міської суєти Києва, від
iнтернету, дівчат і друзів, щоб надихнутись і закінчити свою
книгу. Дмитру придивляється місцева дівчина, він натхненний новою
атмосферою життя починає писати книгу і все вдається відмінно,
але час від часу заважають звуки що лякають його вечорами.
Під час пробіжки в лісі, Дмитра мало не придавлює деревом що
різко впало прямо перед ним, пізніше ввечері він чує знову раніше
знайомі звуки в будинку, звуки і ледве помітні тіні доводять його
до неймовірного переляку. Наступного дня Дмитро на світанку в
місцевому магазині зауважує статтю в старій газеті і виявляє що
кілька років тому в будинку який він зняв знайшли 27 трупів
включаючи дітей, Дмитро кидається збирати скоріше свої речі
що б виїхати з цього села, та по дорозі зустрічає дівчину що
бачив раніше. Приїхавши в будинок, вони потрапляють в пастку і
щось в будинку грає з ними і намагається вбити.
Дмитру і дівчині вдається вибратися з дому, вирішивши що нарешті
щось у темряві залишило їх у спокої, вони йдуть через ліс, але
насправді гра тільки почалася.Місцевий лісоруб пропадає, в цей же
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