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Het vervolg op Hoorntjes, hamburgers en harige billen Zondag 17 juli Dit twee-vriendjes-voorde-prijs-voor-één-scenario staat niet in Muttis Zo wordt iedere sufkop verliefd op je. 7.55 Dit
betekent wel dat ik altijd en overal op mijn qui-vive moet zijn qua schoonheid en glamour. Een
van mijn vriendjes zou wel eens zo zoenlustig kunnen zijn dat hij bij het krieken van de dag al
hiernaartoe komt geracet. Dan moet ik voorbereid zijn. Maar niemand mag het weten. Ik moet
glamour uitstralen, maar dan op een natuurlijke ik-kom-net-uit-bed-manier. Dussss, een
piepklein beetje foundation, een vleugje poeder, lippenstift, mascara en een ietsje eyeliner.
8.00 uur Goed, wat moet ik aan? Nachtkleding of dagkleding? 8.01 uur Geen Teletubbiespyama, dat is een ding dat zeker is. 8.06 uur Spijkerrokje en een t-shirt? Yep. Georgia heeft
eeuwen gewacht tot er een vriendje langskwam en nu heeft ze er twee tegelijk: Robbie de
Oorspronkelijke SeksGod en Masimo, de Italiaanse zanger en Liefdesgod. Wie van de twee
gaat het worden?

De belofte van gratis land lokt Roald en Ingeborg Bjorklund in 1880 weg uit hun
huis hoog boven defjorden in Noorwegen. Na drie lange jaren sparen en een
barre overtocht naar Amerika, komen ze eindelijk aan in de haven van New York.
In dit nieuwe land hopen ze een goed leven te kunnen opbouwen en hun
kinderen een mooie toekomst te bieden. Het pioniersleven betekent keihard
bikkelen, onder primitieve omstandigheden. Maar de inmiddels zwangere
Ingeborg houdt dapper vol. Ze heeft er alles voor over haar dromen te
verwezenlijken. Dan breekt een verschrikkelijke winter aan. De Bjorklunds, die
het klimaat nog niet goed kennen, worden overvallen door de sneeuwstormen.
Ingeborgs leven verandert ingrijpend - en voorgoed. Lees verder »
Homoërotische jeugdherinneringen.
Arvid Jansen heeft zes jaar geleden bij een brand op een veerboot zijn ouders en twee
broers verloren. Nooit heeft hij willen inzien welke invloed deze ramp heeft gehad op
zijn leven en tot welke mislukkingen dat heeft geleid. Maar nu beseft Arvid dat het
verlies definitief is en dat hij met het verleden in het reine zal moeten komen. Hij
overdenkt zijn leven en de herinneringen aan zijn vader, met wie hij altijd een moeilijke
relatie had. Het lukt Arvid uiteindelijk zijn isolement te doorbreken, mede dankzij een
Koerdische buurman, die slechts drie woorden Noors kent: ‘dag’, ‘bedankt’ en
‘probleem’.
Uitgave waarin aandacht gegeven wordt aan de voetproblematiek van mensen met
reuma.
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Eekhoorn bereidt zich voor op zijn verjaardagfeest. Hij stuurt uitnodigingen voor
al zijn dierenvrienden. Nu hoopt hij dat al zijn vrienden zal komen. Vanaf ca. 9
jaar.
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