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Op een regenachtige vrijdagmiddag verongelukt de achtjarige Sander Mohr in zijn eigen huis. Zijn ouders zijn
ontroostbaar en psychologe Inger Johanne Vik gelooft net als iedereen dat Sanders dood een tragisch ongeval is.
Bovendien heeft de politie andere zaken aan het hoofd: op dezelfde dag pleegt Anders Breivik zijn dodelijke aanslagen.
De jonge Henrik Holme, zojuist afgestudeerd aan de Politieacademie, vermoedt dat er meer gaande is in het welgestelde
en schijnbaar ideale gezin en slaagt erin Inger voor de zaak te interesseren. Terwijl in Oslo de rust langzaam weerkeert,
blijkt zich in de schaduw van de aanslag een andere ramp te hebben voltrokken, waarbij vooroordelen, schaamte,
leugens en misstappen hun tol hebben geëist.
Riktor is een eenzame man van rond de veertig die in een geriatrisch verpleegtehuis werkt. Hij heeft een hekel aan zijn
patiënten en viert zijn sadistische lusten op hen bot. Zijn eenzaamheid doet hem toenadering zoeken tot de zwerver
Arnfinn. Als hij deze bij hem thuis betrapt op diefstal, voelt hij zich zo verraden dat hij Arnfinn met een hamer doodslaat.
Hij begraaft het lichaam in de tuin. Wanneer er een verdacht sterfgeval is in het verpleegtehuis, wordt Riktor verdacht
van moord en opgepakt. In de gevangenis maakt hij vrienden, het verblijf doet hem goed. Wanneer Riktor vrijkomt, is hij
vastbesloten voortaan het rechte pad te bewandelen. Maar als in zijn tuin de heupfles van de zwerver gevonden wordt,
gaat hij opnieuw achter de tralies. Ditmaal is het lot hem minder gunstig gezind.
'Voetbal is haar hele leven, in het hoofd van mijn moeder heeft de wereld de vorm aangenomen van een voetbalveld.' In
Geen kunst wekt Péter Esterházy zijn gestorven moeder tot leven. Terwijl hij aan zijn roman werkt, bezoekt hij haar
dagelijks. Tijdens het middageten praten ze met elkaar, en meestal over voetbal, met stip het favoriete onderwerp van
zijn moeder. Steeds vertelt ze nieuwe verhalen. Over de jaren vijftig in Hongarije, over het 'wonderelftal' van Bern, over
haar vriendschap met de voetbalgoden Hidegkuti en Puskás. De laatste maakte haar het hof en zorgde er in 1951 voor
dat haar gezin niet werd gedeporteerd. Binnen de vier hoeken van dit speelveld positioneert de verteller zijn familieleden
om hun bijzondere geschiedenis opnieuw gestalte te geven.
Een nieuwe Erica James om bij weg te dromen Mia keek ernaar uit om tijd voor zichzelf te hebben. De kinderen de deur
uit, haar overheersende man overzee aan het werk in Brussel - eindelijk rust. Owen heeft zijn vrienden verbaasd met zijn
verhuizing naar Little Pelham. Maar het dorpje is al sinds zijn kindertijd van grote betekenis voor hem, en hij verlangt
naar rust. Als Mia in het dorp Owen tegenkomt, worden ze beiden verrast door de aantrekkingskracht die ze voelen. Het
wordt al snel duidelijk dat 'rustig aan' niet gaat lukken...
Het waargebeurde en wereldberoemde verhaal over de vriendschap tussen straatmuzikant James en straatkat Bob
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Sinds Bob de straatkat in 2012 verscheen, zijn Bob en James wereldberoemd geworden. Het verhaal van auteur James
Bowen, een drugsverslaafde Londense straatmuzikant die door de aanwezigheid van de door hem geadopteerde
straatkat Bob de weg naar een gezond bestaan terugvond, trok veel aandacht. Na Bob de straatkat schreef hij De wereld
volgens Bob en Het Kerstfeest van Bob. In Het Kerstfeest van Bob blikt James terug op de laatste Kerstmis die hij met
Bob heeft doorgebracht op straat. Het is december 2010 en Londen ligt bedolven onder een pak sneeuw. Bob helpt
James door een van de zwaarste tijden van zijn leven. Voor een straatmuzikant zijn het slechte tijden. Al snel komt
James krap bij kas te zitten en moet hij zijn uiterste best doen om de eindjes aan elkaar te knopen. Het kost hem veel
moeite om in leven te blijven, maar misschien nog wel meer om de moed erin te houden. Gelukkig heeft hij altijd Bob
nog. James put kracht en inspiratie uit zijn buitengewone kat, gaandeweg lerend over de ware betekenis van Kerstmis.
Stein på steinTekstbok : Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrereNaief, superSingel Uitgeverijen
Engeland, 1942. Saba is opgegroeid met de Libanese verhalen van haar vader en de Turkse liedjes van haar
grootmoeder. Als haar wordt gevraagd om in het Midden-Oosten voor de Engelse troepen te zingen, vertrekt ze zonder
aarzelen naar de wereld waar haar wortels liggen. Ze begint aan een lange reis, van het kleurrijke Turkije naar de
vergane glorie van Beiroet, tot in de labyrintische straten van Damascus.Al snel ontdekt Saba dat ze als Brits meisje van
Arabische afkomst een bijzondere positie heeft in de hogere kringen van het Midden-Oosten. Ze sluit vriendschap met
filmsterren en spionnen, diplomaten en smokkelaars, die er ondanks de dreiging van de Tweede Wereldoorlog een
decadente levensstijl op nahouden. Sommigen onder hen hebben echter zo hun eigen motieven om Saba s vertrouwen
te winnen. Er zijn namelijk talloze gevaarlijke geheimen die een meisje als zij gemakkelijk kan ontdekken
Op 4 januari 2001 wordt Kim Karlsen wakker met totaal geheugenverlies. Hij weet niet wie hij is en waar hij is. Als hij een
agenda vindt, belt hij zijn eigen nummer en krijgt op het antwoordapparaat van zichzelf te horen dat hij op avontuur is.
Een hotelsleutel leert hem dat hij zich bevindt in het Sortland Hotell, kamer 313. Hij ligt naakt op bed en wordt verrast
door het kamermeisje, dat gillend de kamer weer verlaat. Kim kleedt zich aan en gaat op onderzoek uit. Dit is het begin
van wat een surrealistische tocht zal worden.
Een veroordeelde moordenaar: Tori Pulli, een machtige figuur uit de onderwereld van Oslo, is schuldig bevonden aan
moord. Een los eindje: Pulli zoekt contact met Henning Juul. Hij beweert dat hij Henning kan helpen aan informatie over
wie verantwoordelijk was voor de brand waarbij Jonas, de zesjarige zoon van Henning, werd gedood. Een dubbele
dreiging: de informatie van Pulli is niet alleen levensgevaarlijk voor hen beiden, maar ook voor anderen. De inzet is nog
nooit zo hoog geweest. Wanhopig om ook zijn eigen zoektocht naar gerechtigheid voort te zetten, bevindt Henning zich
op het spoor van twee moordenaars.
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Informatie over het leerplan van de Vrije School.
Efficiënter studeren, hogere cijfers halen en ook nog tijd besparen. Wie wil dat nou niet? Met de praktische adviezen van
Olav Schewe word je in een mum van tijd een superstudent. Schewe laat met overtuigende argumenten, duidelijke
voorbeelden en eigen ondervindingen zien dat niet alleen je IQ, maar vooral een goede werkhouding je resultaten
bepalen. Leer jezelf dus nu een nieuwe discipline aan en race in no-time door je studententijd!
Wat als je je kinderen alleen kunt vasthouden door ze los te laten? Ella is getrouwd met haar grote liefde Joe. Ze houdt
van haar leven met hem en zijn twee kinderen, Annie van zes en Zach van vier. Dan sterft Joe plotseling en slaat Ellas
geluk om in chaos en verdriet. Wanneer Paige, Joes ex-vrouw, op de begrafenis verschijnt, gebeurt waar Ella bang voor
is: Paige eist haar kinderen op. Ella vecht om Annie en Zach bij zich te houden, maar ontdekt ook dat Joe niet alles heeft
verteld over zijn verleden. Wie is de beste moeder voor de kinderen?
Hoofdinspecteur Marian Dahle is aan het herintreden na verlof om bij te komen van een traumatisch voorval op werk. Wanneer Cato Isaksen
haar de opdracht geeft een cold case te openen, ziet ze dat eigenlijk niet zitten. Maar ze neemt de zaak uiteindelijk toch aan, zonder hem te
vertellen dat ze nog steeds veel drinkt en pijnstillers slikt. Ze speurt naar nieuwe informatie over de verdwijning van de zes jaar oude Thona
uit een volkstuin in Oslo, ruim vijftien jaar geleden. Dan wordt een jongeman uit diezelfde omgeving als vermist opgegeven. Marian begint te
vermoeden dat de zaken iets met elkaar te maken hebben. Of maakt de drank haar paranoïde?
De hoofdpersoon in Naïef. Super. verliest op zijn vijfentwintigste verjaardag niet alleen een potje croquet van zijn broer, maar ook de zin in
het leven. Alle overbodige kennis die hij in de loop van zijn leven heeft opgedaan, zit hem plotseling ontzettend in de weg. Het liefst wil hij s
ochtends wakker kunnen worden met maar één gedachte in zijn hoofd. Dus bedenkt hij een therapie. Met een rode plastic bal, een
speelgoedtimmerset en het schrijven van lijstjes probeert hij weer grip op zijn bestaan te krijgen.
De zevenjarige Patrick Øye neemt op zijn route van school naar huis vaak de verboden weg door een dichtbegroeid park. Vanmiddag is hij
niet thuisgekomen. Elna Druzika, een jonge cateringmedewerkster, is vandaag niet op haar werk verschenen. Ze blijkt te zijn doodgereden
op een industrieterrein, maar heeft verwondingen die niet door de aanrijding kunnen zijn veroorzaakt. Een onderzoek wordt ingesteld en
inspecteur Cato Isaksen wordt op de zaak gezet. Al snel wordt duidelijk dat de verdwijning van Patrick en de moord op Elna samenhangen.
Cato Isaksen is dus terug en hoe! In deze sociaal bewogen thriller is niets wat het lijkt te zijn en valt de lezer van de ene verbazing in de
andere.
Omdat Kiki genoeg heeft van de eeuwige parkeerproblemen, het lawaai van bouwwerkzaamheden en de toenemende luchtvervuiling besluit
ze om samen met haar tweejarige dochtertje Greta haar stadswoning te verruilen voor het platteland. Ze is verliefd geworden op een verlaten
schoolgebouw met een romantisch torentje en ze weet precies wat ze ermee wil doen: een bed and breakfast voor gestreste stedelingen
zoals zijzelf en haar vriendinnen. Maar het gebouw blijkt niet meer dan een vervallen ruïne en drie weken voor de officiële opening van de
bed and breakfast kan Kiki er niet meer omheen: ze redt het niet alleen. In de gastenkamers is het nog een chaos, en daar waar de moestuin
voor de biologische groente gepland is, gaapt een gat. Er is maar één oplossing: hulp inschakelen van de dinsdagvrouwen. Gewapend met
allerhande gereedschap arriveren ze. Caroline heeft echter een man meegenomen, wat alles behoorlijk ingewikkeld maakt.
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De tragikomische roman ‘Vogeltjesdans’ vertelt het ontroerende verhaal van Elling, een dertigjarige rentenier die plotseling wakker wordt in
een psychiatrische inrichting. Langzaam maar zeker wordt aan de hand van terugblikken naar het verleden en verhalen over zijn moeder
duidelijk met wat voor complexe mentale problemen hij te maken heeft. Ondertussen geniet hij van het gezelschap en de rust op de afdeling.
Maar hoe moet het nu verder met 'de Noorse Forrest Gump'? Ingvar Ambjørnsen laat de lezer op intieme en nuchtere wijze kennis maken
met een psychiatrische patiënt, die op het eerste gezicht een doodgewone man lijkt. Met zijn kennis als voormalig psychiatrisch
verpleegkundige in Noorwegen weet hij het diepste van de menselijke psyche naar boven te halen. Ingvar Ambjørnsen (1956) is een Noorse
schrijver die internationaal bekend is geworden door zijn romans over Elling, ook wel de "Noorse Forrest Gump’ genoemd. ‘Vogeltjesdans’
(1995) en ‘Bloedbroeders’ (1996) zijn de twee bekendste literaire werken in de Elling-reeks en de Noorse verfilming van ‘Bloedbroeders’,
onder de naam ‘Elling’, won zelfs een Oscarnominatie voor beste buitenlandse film in 2001. Ambjørnsen is een geprezen schrijver in
Noorwegen door zijn eerlijke en humoristische representaties van de buitenbeentjes in de samenleving.
Lilian en Dominique, twee Nederlandse studentes, gaan vakantie vieren op de Antillen waar de vader van Dominique een huisje heeft. Ze
hebben er al weken naar uitgekeken en het belooft een geweldige tijd met veel feesten, luieren en shoppen te worden. Maar niets is minder
waar. Op een avond staan er twee mannen voor de deur die naar Dominiques vader vragen. Omdat ze onraad ruikt, doet ze zich voor als
een gast. Ze weet niet alles van haar vaders zaken en dat wil ze graag zo houden. Tijdens een heftige avond uitgaan, verliest Dominique
haar vriendin uit het oog. Als ze de volgende morgen met een kater wakker wordt, is Lilian nog steeds niet terug. Waarschijnlijk is ze met
iemand meegegaan en Dominique wacht het rustig af. Pas als ze s avonds nog steeds niets van Lilian heeft gehoord en alleen maar haar
voicemail krijgt, begint Dominique zich echt zorgen te maken. Het lijkt erop dat Lilian is verdwenen
Van Sarah-Kate Lynch, auteur van ‘Zoet verlangen’ en ‘Dolci d’Amore’, is er nu een heerlijk liefdesverhaal met een hoge feelgoodfactor:
‘Honingzoete dagen’. Cherie-Lynn ‘Sugar’ Wallace volgt elke lente haar bijen naar een nieuwe stad. Dit jaar, toen ze koningin Elizabeth VI
op de oude landkaart neerzette, bleek New York haar bestemming. Daar aangekomen loopt ze behalve haar nieuwe buren – de schuwe
Ruby, Lola en haar dochtertje, chefkok Nate die niet van mensen houdt en de werkloze oud-portier George – vrijwel meteen de knappe Schot
Theo tegen het lijf. Hoewel hij haar hart sneller doet kloppen, weigert ze daaraan toe te geven. Sugar gelooft niet meer in de liefde, maar
haar bijen wel...
Waargebeurd verhaal over de aangrijpende liefde tussen een autistisch jongetje en zijn kat Billy. Fraser is een driejarig autistisch jongetje
met veel problemen. Door het minste of geringste kan hij totaal van slag raken, wat een grote invloed heeft op het dagelijks leven van het
gezin. Totdat Fraser in het asiel de kat Billy ontmoet. De twee zijn vanaf het moment dat ze elkaar ontmoeten beste vrienden. Louise, Frasers
moeder en auteur van dit boek, ziet haar zoontje veranderen van een diep ongelukkig kind dat lijdt aan angsten, driftbuien en emotionele
inzinkingen, naar een kalm en tevreden jongetje dat kan lachen om de ondeugende streken van zijn kat Billy. Wanneer Fraser gefrustreerd
raakt, kalmeert de kat hem met een knuffel of met zijn troostende gespin. De diepgaande band verandert hun levens voor altijd. 'Hoe de
liefde van Billy de kat een autistisch jongetje uit zijn schulp heeft gekregen.' Daily Mail Billy de Kat is hartverwarmend, ontroerend en bij
vlagen hilarisch. Net als het beroemde Bob de straatkat van James Bowen, zal dit waargebeurde verhaal de harten raken van iedereen die
het leest.
Zweden, 1798. Emil Larsson, een drinkende en gokkende vrijgezel, raakt bevriend met de eigenaresse van een goklokaal, mevrouw Sofia
Mus, die hem de toekomst voorspelt aan de hand van een nieuwe vorm van kaartlegging: het octavo. Wanneer Sofia na een lange nacht aan
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de goktafels een kostbare waaier van barones De Uzanne wint, leidt dat tot bittere rivaliteit en een moorddadig complot waar niemand
ongeschonden uit tevoorschijn komt. Ondertussen krijgt Emil te horen dat hij `de Zoeker' is, en dat niet alleen zijn toekomst maar ook die van
de monarchie, de stad en heel Zweden afhangt van zijn vermogen de acht leden van het Stockholm Octavo te achterhalen... Het Stockholm
Octavo is een adembenemende, spannende en onvergetelijke historische roman die op ingenieuze wijze geschiedenis, politiek, romantiek,
mystiek en de geheime taal van waaiers combineert. ‘Wat een geweldig verhaal! – Library Journal (sterrecensie) ‘Een meesterlijke
vertelling: mysterieus, spannend en boordevol actie.’ – Booklist (sterrecensie) ‘Adembenemend.’ – Kirkus Reviews ‘Buitengewoon
spannend en meeslepend.’ – Publishers Weekly (sterrecensie)
Joes vader is superrijk. Joe (12) heeft daarom alles wat zijn hartje begeert, behalve een echte vriend. Hij besluit naar een gewone school te
gaan, om daar een vriend te vinden. Vanaf ca. 9 jaar.
Als inspecteur Tommy Bergmann een zwaargewonde prostituee aantreft in een appartement in Oslo, voert zijn herinnering hem terug naar
een zaak tijdens zijn beginjaren bij de politie. De verwondingen van de jonge vrouw lijken namelijk verontrustend veel op die van de
slachtoffers van seriemoordenaar Anders Rask, een onderwijzer die in de jaren tachtig dood en verderf zaaide. Rask zit echter opgesloten in
een van de zwaarst bewaakte tbs-klinieken van het land en kan dus de dader niet zijn. De moeder van een van de vermoorde meisjes leest
in de krant over de zaak van de prostituee. Ze is er zeker van dat Rask, haar dochters toenmalige onderwijzer, ten onrechte veroordeeld is,
en ze weet wie de echte dader is. Of is het slechts haar morbide fantasie? Tommy Bergmann en zijn collega Susanne Bech gaan op zoek
naar de gevaarlijkste moordenaar van het land en worden meegesleurd in het waanzinnige labyrint van zijn verknipte brein.
Meer dan 25 jaar geleden werd een jongen veroordeeld voor de moord op twee meisjes op het kleine eiland Vestøy. De veroordeelde heeft
zijn straf al uitgezeten, maar eist heropening van de zaak. Advocaat Mikael Brenne reist af naar het eiland en stuit daar op de levendige
herinneringen en de vijandige houding van de eilandbewoners. Rechterlijke dwalingen in deze moordzaak zetten Brenne op het spoor van
vuil spel dat op het hoogste niveau wordt gespeeld.

De filmeditie van De kleine vampier is gebaseerd op het gelijknamige, populaire boek van Angela Sommer-Bodenburg en bevat
fenomenaal beeldmateriaal uit de eerste 3D-animatiefilm van Nederlandse bodem. Rudolph is al zeker 150 jaar een 13-jarige
vampier. Dat is niet altijd even makkelijk, en nu wordt zijn familie bedreigd door een beruchte vampierjager. Gelukkig ontmoet
Rudolph de sterveling Anton, eveneens 13 jaar oud. Anton is geïnteresseerd in oude kastelen, kerkhoven en... vampiers. Hij
besluit Rudolph te helpen in diens hilarische krachtmeting met zijn vijanden. Lukt het de twee vrienden om Rudolphs familie te
redden?
Een nieuwe historische roman van de schrijver van `Winter in Madrid Wat zou er gebeurd zijn als Engeland had gecapituleerd in
1940 Londen, 1952. De stad ligt verscholen onder een dikke mist. Er zijn twaalf jaar verstreken sinds Engeland zich heeft
overgegeven aan Duitsland en de bevolking leeft onder de bezetting. Terwijl in het oosten van Europa de oorlog tegen de Russen
voortduurt, zucht de Britse bevolking onder de nazi veiligheidstroepen, worden pers en radio strikt gecensureerd en ziet men met
lede ogen aan hoe de Britse Joden steeds meer beperkingen worden opgelegd. Er doen beangstigende geruchten de ronde over
wat er gebeurt in de Duitse ambassade in Londen. Maar de weerstand tegen de overheersing groeit. Churchills verzetsgroep is
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steeds meer een doorn in het oog van de regering. Ook ambtenaar David Fitzgerald besluit bij het verzet te gaan. David wordt
ingezet om contact te leggen met Frank Muncaster, een oude studievriend van hem. Frank is gedwongen opgenomen in een
gesloten inrichting in Birmingham. Hij beschikt over informatie die de wereld voor altijd zal kunnen veranderen en David krijgt de
taak om Frank het land uit te krijgen. Al snel raakt hij verstrikt in een web van spionage en intrige, want niet alleen de verzetsgroep
weet van Franks geheim, ook de Gestapo is hem op het spoor... Wie kan David vertrouwen en zal hij zijn eigen verleden
verborgen kunnen houden? C.J. Sansom (1952) ontwaakte aan het eind van zijn tienerjaren uit een kleurloze jeugd als enig kind
in een gezin waar geen boeken werden gelezen. Hij promoveerde als historicus, maar ging vervolgens rechten studeren. Nadat
Sansom jarenlang als advocaat had gewerkt, bood een erfenis hem de kans om de Shardlake-serie te schrijven. Deze historische
thrillerreeks werd inmiddels wereldwijd met lovende kritieken overladen.Zijn eerste historische thriller `Winter in Madrid werd een
wereldwijde bestseller. `Er zijn dit jaar weinig historische romans verschenen die zo goed zijn. The Sunday Times `Elk detail klopt
Als historische roman én als thriller is `Mist over Londen boeiend, scherp en beklemmend. Independent on Sunday `Een
fascinerende, doordachte spionagethriller Beeldend en goed getroffen, met een zeer overtuigend what-if. The Times `Een
fantastische roman die vooropgezette meningen over onze geschiedenis opschudt, terwijl de rillingen je over de rug lopen. The
Guardian `Historici zien what-if plots als de speed van hun vak, om goedkoop high van te worden. Maar romanschrijvers scheppen
een parallelle werkelijkheid met ieder boek. Independent `Mist over Londen is een van die zeldzame boeken die niet alleen
spannend zijn, maar ook aanzetten tot nadenken. Spectator `Spannend en met meeslepende plotwendingen, maar wat dit
prachtige boek echt onderscheidt is de precieze beschrijving van een samenleving die zomaar werkelijkheid had kunnen zijn.
Literary Review
Emily Robertson mag niet klagen. Ze woont in een gerestaureerde boerderij in Toscane met drie geweldige meiden en een
succesvolle en liefhebbende man; een mooier leven kan ze zich niet wensen. Maar wanneer haar man haar per sms dumpt, zit ze
met de handen in het haar. Hoe moet ze zich redden, ver weg van de grote stad, zonder echtgenoot of geld, slechts gewapend
met een incompleet woordenboek Italiaans en een psychotische schoonmaakster? Ondertussen is Emily's oudste dochter
hopeloos verliefd op de lokale casanova, lijdt haar middelste dochter aan een gevaarlijk ondergewicht en blijkt de jongste, haar
onbetwiste oogappel, eigenlijk een kreng. Het enige lichtpuntje lijken haar dorpsgenoten uit Monte Albano te zijn. Tot Emily's
verrassing en opluchting wordt ze al snel opgenomen in het dorpse leven. Maar dat blijkt vele malen ingewikkelder dan ze ooit had
kunnen bedenken
Dit is een uitgebreid boek met volledige afbeeldingen. Het omvat alle seksposities waaraan een mens kan denken. Alle
seksposities zijn uitgelegd met duidelijke foto's en eenvoudige woorden.
Het is januari, de stad Portland gaat gebukt onder hevige regenval en de dijken staan op springen. Tientallen mensen zijn
verdronken in het woeste water van de Willamette rivier. Wanneer de lijkschouwer de laatste drenkeling onderzoekt, ontdekt hij
dat ze niet is verdronken, maar is vermoord voordat ze in het water terechtkwam. Al snel worden er meer slachtoffers gevonden
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en realiseert rechercheur Archie Sheridan zich dat een seriemoordenaar de straten van Portland onveilig maakt. Journalist Susan
Ward duikt meteen in het verhaal van de seriemoordenaar, maar moet ook een andere mysterie ontrafelen. De overstroming heeft
het stoffelijk overschot van een man blootgelegd die waarschijnlijk is overleden tijdens de vorige grote overstroming van Portland,
zestig jaar geleden. Wat zijn de verbanden tussen de nieuwe doden en het zestig jaar oude lichaam? Sommige geheimen zijn zo
angstaanjagend dat ze maar beter verborgen kunnen blijven...
3.G'eren Lex er kæreste med klassekammeraten Sandre, som er halvt indonesisk. En aften bliver hun overfaldet af en flok
maskerede unge. Samtidig overmales skolen med hagekors og White Power symboler
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