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OMSCHRIJVING

Er is goed. Er is kwaad. En er is erger. Dat weet iedere prins.In Voorgoed weg, het tweede en derde deel
van de trilogieKunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer?, gaatprins Tor van Sombrië op zoek
naar zijn bruid. Steedsopnieuw. Hij moet bouwen op mensen; en iedere kabouterweet dat mensen niet
bestaan.Er zijn vrouwen, er zijn slechte vrouwen en er is degrootmoeder van het Kwaad. Er is geen heks
die dat nietweet.Zo raken mensen steeds verder van huis.Maar iedere veerman kan het u vertellen: waar een
heenis, is een weer.Ook deel twee en deel drie van Kunt u mij de weg naarHamelen vertellen, meneer?
gaan over niets; hooguit perongeluk over alles.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Sproei het hooguit 2 keer per jaar over uw terras en na een tijd blijft het voorgoed weg en is plukken
voortaan verleden tijd. De aanslag verdwijnt ook daarmee .

Zo wis je een losse url-suggestie van je browser voorgoed. Weg met dat ene linkje dat maar steeds opduikt
als je typt. In plaats van de hele cache te legen ...

'Met onze leerlingen hebben we tijdens de lessenserie Fictie 2 klassikaal het boek Voorgoed Weg van Rom
Molemakers gelezen. Wát een verrassing! ...
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