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OMSCHRIJVING

De verhalen in Overgave zijn zeer divers. Ze zijn erotisch, grappig,ontroerend, spannend en hier en daar
schaamteloos. Ze prikkelen de fantasieen nemen de lezer mee naar een wereld waar erotiek de hoofdrol
speelt. Dezebundel bevat erotische fantasieën van vrouwen, geschreven door vrouwen envoor vrouwen.De
verhalen zijn stuk voor stuk met hart en ziel geschreven, wetende datde opbrengst ten goede komt aan
Viva la Donna. Deze stichting wil vrouwenmet kanker weer laten stralen, door middel van verwenzorg en
hetorganiseren van campagnes.Elle van Bohemen is een nom de plume waarachter maar liefst
vijftienauteurs schuilgaan. Elk van de auteurs verzorgde een verhaal in de bundel.De auteurs:Alice Bakker
(Oude Wetering),Jacqueline Coppens (Hardenberg),Maria Genova (Heemskerk),Aefke ten Hagen
(Utrecht),Janneke Heimweg (Groningen),Olga Hoekstra (Enschede),Verena Germeraad
(Heerlen),Jeannette Jansen-Kim (Apeldoorn),Eveline Karman (Duiven),Nynke Laanstra (Assen),Ellen de
Ruiter (Leeuwarden),Lilian Schneider (Appingedam),Melissa Skaye (Hoorn),Rita Spijker (Middelbert)Ria
Westerhuis(DeWijk)
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Als je kiest om in overgave te leven, neem je een beslissing die ook consequenties heeft voor je omgeving

Dat ook maar één serieuze filmmaker geen subsidie heeft gehad omdat dat geld naar 'De overgave' is
gegaan, is onverdraaglijk. De film is zo hemelterg

Nederlands: ·het opgeven van de strijd en zich aan de wijand onderwerpen De overgave van de stad was
onvermijdelijk geworden.· een volledige toewijding Zij zongen ...
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