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OMSCHRIJVING

'De herinnering, het verdriet en de angst zullen blijven en ook het zware werk, zolang ik leef.' Een vrouw
staat op het punt een weekend door te brengen in de jachthut van haar nicht Luise, gelegen in een bergdal.
Als Luise en haar echtgenoot na een avondje uit de volgende ochtend niet blijken te zijn thuisgekomen,
gaat ze op onderzoek uit. Dan blijkt zich iets onverklaarbaars te hebben voorgedaan: het dal is door een
glazen wand afgescheiden van de rest van de wereld. In gezelschap van een hond, een koe en een kat gaat ze
hard aan het werk om te overleven. Ze inventariseert de bestaande voorraden, zoekt naar een plek voor een
aardappelakker, struint het bos af op zoek naar eetbare planten, ze jaagt. En ze vervreemdt van zichzelf; om
niet gek te worden en grip te houden op de tijd schrijft ze. Glashelder en minutieus laat Haushofer een
vrouw verslag doen van haar dagelijkse strijd met de elementen en zichzelf. Zal haar isolement ooit
worden doorbroken?
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

De Groene Wand levert groene plant- of moswanden voor binnen en buiten, ook verrijdbare.
luchtzuiverend, geluidsreducerend, een eyecatcher voor uw bedrijf.

Er hangt een mooi schilderij aan de wand. - Il y a une belle toile accrochée au mur. wandspiegel - miroir
mural scheepswand - bordé

Miranda gaat in de Delftse babykamer aan de slag met een wel heel bijzonder behangetje. Luchtzuiverend
behang, hoe verzin je het?! Als je zo'n klus aanpakt, dan wil ...
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