Heildronk By Troues
When people should go to the ebook stores, search introduction by shop, shelf
by shelf, it is in fact problematic. This is why we offer the books
compilations in this website. It will utterly ease you to see guide heildronk
by troues as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you in point of fact
want, you can discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in
your method can be every best place within net connections. If you set sights
on to download and install the heildronk by troues, it is completely easy then,
in the past currently we extend the link to buy and make bargains to download
and install heildronk by troues so simple!

Basiswoordeboek van Afrikaans R. H. Gouws 1994
See vol liefde Elsa Drotsky 2014-04-01 Cara het nie gedink haar paaie sou ooit
weer die dodelik aantreklike Gerard Warner s'n kruis nie. Maar aan die Weskus
waar sy vir Madie versorg, loop sy haar juis vas in 'n liefdesweb waaruit sy
nooit wil ontsnap nie.
Solitaire Robert Anderson 1972 THE STORIES: The first play, SOLITAIRE, is set
in a chilling, computerized future, where marriage has been abolished, life is
lived in mechanized motel rooms, and voluntary self-destruction is a citizen's
ultimate service to the state. Yearning for
Bloedfamilie Elsa Hamersma 2020-03-01 Daar word twee moorde in een week in die
Brink-familie gepleeg. Die moordenaar laat n boodskap by die eerste moord wat
die vinger na die familie wys. Wie is dit en waarom moor hy of sy?
Klankgrens Maretha Maartens 2022-01-01 Jy het by my verbygestrompel en op
hierdie dubbelbed neergeval. Ek het jou na die koppenent se kant toe probeer
sleep. Die man wat my knieë lam gemaak het wanneer hy in uniform tussen ander
staan, was pap en swaar, ’n dronk pateet. Die Weermag, die noodlot, die sisteem
— het ’n man en beskermer, ’n mens wat ’n morele leier kon gewees het, van my
gesteel. Die man op ons dubbelbed kon enigiets gewees het, enigiets. Maar jy
moes drink om die oorlog in jou kop beëindig te kry. Die dampe van die drank in
die vertrekke van ons huis was oorlogsdampe. Maretha Maartens en Magda Slabbert
neem hande om in Klankgrens die verhaal van pyn, oorlewing en die diepe
worstelinge van die grensoorlog se weermagvroue oop te vlek. Uit die oogpunt
van die vrouens wat moes agterbly, wat moes aanhou, wat moes verstaan, en kop
bo water hou, leer ken ons vir Jo en haar kinders en die stryd wat die vrouens
gevoer het, weg van die grens.
Tolbos Irma Joubert 2013-01-11 Katrien is 'n student tydens die politieke
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woelinge en die Voelvry-toer wat Suid-Afrika in die tagtigerjare tref. En in
die verre Pole het 'n jong man pas duur betaal vir sy sin vir geregtigheid.
n Pa van formaat (eBoek) Johan Smith 2004-04-29 Die moderne lewe is so gejaagd
en veeleisend dat pa’s nie meer weet wat prioriteite is en wat nie. Baie pa’s
weet nie waar om te vat en waar om te los nie, want alles en almal eis hulle
deel. Om die waarheid te sê, daar is talle pa’s wat vra: Wie is ek werklik? en
stuur noodkrete uit na enigiemand wat hulle kan help om ’n pa in die ware sin
van die woord te wees.’N PA VAN FORMAAT wil op hierdie noodkrete antwoord. In
sy nuutste boek vir pa’s beskryf bekende skrywer Johan Smith vir elke pa die
Bybelse pad na ware pa-wees. Die doel van hierdie boek is om elke man prakties
te begelei om ’n pa so reg na God se hart te wees. ’N PA VAN FORMAAT sal elke
leser aanspoor om sy pa-wees met volle oorgawe uit te leef. Dit sal elke man
help en begelei om ’n goeie pa vir sy kinders te wees; ’n pa wat daar is,
betrokke is en ’n blywende, positiewe verskil maak in sy kinders se lewe.
Sy tydelike buurvrou & Die liefdeslied Corne van Rooyen & Alma Carstens
2019-05-01 Sy tydelike buurvrou - Corne van RooyenTarien is terug op haar
tuisdorp om haar groottante se boedel af te handel maar die eerste man wat sy
in die dorp raakloop is Stefan: die ridder van haar tienerjare. Sy begin teen
haar sin in hom belangstel en weet as sy nie versigtig is nie gaan hy dieper in
haar hart inkruip as wat sy wil he hy moet.Die liefdeslied - Alma
CarstensMagdel kyk na haar kind in George se arms en voel 'n stekie jaloesie in
haar prik. Sy wens sy en Larissa kon die tipe verhouding he wat haar dogter en
George het maar sy kan net haarself blameer omdat dit nie die geval is nie. Tog
is sy dankbaar dat hulle so goed oor die weg kom. Maar wat van haar en George
kan hulle 'n tweede kans kry?
So Lyk ’n Vrou Ilse Verster 2022-03-01 Bart, die aantreklikste ou in haar
matriekklas, soen Esli uit haar vel. Vir meer as veertig jaar deel hulle hul
lewens, maak saam kinders groot en sien om na vriende en familie. Jaarliks vier
hulle Kersfees in Kleinmond met geskenke en trifle en stappies langs die see
met hul worshond. Maar hoekom val Bart se broer uit ’n boom voor Esli se
ouerhuis? En watter donker geheim is onderliggend aan Bart se ma se vreemde
gedrag en onfatsoenlike grappe? Wat dink kollegas van Esli se
haarstyleksperimente en panda-oë? Verdien sy om in die spaarkamer te skuil
omdat sy, volgens Bart, aand na aand die kos brand en die hond se pote laat nat
word as dit reën? In So lyk ’n vrou... vertel Ilse Verster van Esli se
heelwording en hoe sy, ná ’n leeftyd van mishandeling, in ’n rooi rok op die
strand kon staan met een vuis in die lug en vry kon voel. Sy gee stem aan ’n
stukkende vrou wat net wil hê die pyn moet stop. Sy deel wat dit verg om jou
teen die muur op te trek, jou teen die samelewing te handhaaf en jouself te
red.
Liefde vir Emma Jennifer Symons 2014-04-01 Eers jaag dokter Robert Boldman Emma
van sy strand af, dan versorg hy haar in sy huis na 'n val en daarna vra hy
haar om voor te gee sy is sy verloofde. Was sy tog net nie so onkundig oor mans
nie!
heildronk-by-troues

2/8

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on December 9, 2022 by guest

Net drie woorde & Rouge Nadia de Bruin 2018-10-20 Janne wen rugbykaartjies oor
die radio en gaan later die aand van die Springbokspelers in hul losie ontmoet.
Haar hart maak wilde draaie toe Arend, een van haar ou skoolvriende onder die
groep rugbyspelers is.
Liefde vir ’n middelkind Kristel Loots 2021-11-01 Selfs ’n moeilikheidmaker
soos Mitzi het haar trots Vir ’n muurblom en middelkind maak Mitzi Maree darem
deesdae baie amok. Maak nie saak waar sy gaan of wat sy doen nie – verwag die
onverwagte. Soos by die langtafel in Stellenbosch, waar haar polkadotrok die
ambisieuse sakeman, De Wet van der Merwe, se aandag vang. Maar agter die
manewales, lei Mitzi nie die maltrap lewe waarvoor sy wens nie. Die werk by die
kontaksentrum verveel haar grensloos, en haar dooilike kêrel Danie vat ook
sommer die pad. Hoe gemaak om nie te verdwyn in al die geraas nie? Wanneer
video-grepe van Mitzi se streke op sosiale media lek, verander alles. Skielik
is die kollig op haar, en De Wet nader haar met ’n aanbod; hy wil hê sy moet
die aanlyn gesig van sy nuwe besigheid wees.
Fleur Chanette Paul 2012-01-01 Fleur het die wynplaas, Christiaan die kennis.
Hul huwelik is 'n sakeooreenkoms. Maar by die Davels wag die een
wittebroodkamer na die ander op hulle. Iets moet knak. Maar daar's Fleur se
voorwaardes. En Christiaan se eed.
Pierewaaier op haar erf Madelein Stolz 2017-04-01 Perdita ly aan Hanekomkoppigheid, 'n eienskap wat haar buurman, Ben, grensloos irriteer. Maar iets
aan die mooie rooikop maak dat hy net nie kan wegbly nie. Is sy die vrou wat sy
pierewaaier-hart kan tem?
HAT F. F. Odendal 2005
Maanschijnbaai 2 Chanette Paul 2012-01-10 Menige inwoner glo dit was 'n bose
dag toe die vier Calitz-slette Maanschijnbaai in 'n pienk Cadillac binnegery
het. Eers begin hulle die kasarm omskep in 'n stuk kitsch, toe toor hulle al
wat 'n man is en nou wil Jeannie boonop 'n restaurant daar oopmaak.
Vir ewig en altyd Dina Botha 2011-01-03 Xia verfoei ryk mense. Veral ryk
pierewaaiers soos Duart Emmerich. Sy moet tyd saam met hom op sy luuksejag
deurbring. As platsakjoernalis is die eks-rekenaar-nerd cum entrepreneur haar
volgende salaristjek. Maar sy sal haar nie laat omboul nie.
Troukandidaat Susan Olivier 2014-08-01 Helga se bestuurder verwag dat sy oornag
'n kerel moet vind. Net omdat sy nuwe vrou haar as 'n bedreiging sien. Sy seun
is die ideale kandidaat, maar sy vertrou glad nie sy motiewe nie.
Ons en die maan Marthinus Christoffel Botha 2007
Die wonder van God se genade Nina Smith 2012-02-10 God is altyd aan jou kant.
Hy dra jou belange op sy hart, Hy het jou oneindig lief... Omdat God vir jou
is, kan niks en niemand werklik teen jou wees nie. Saam met hom is jy altyd
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meer as ‘n oorwinnaar.
Meer as 'n speletjie Dina Botha 2014-06-01 Zialee bevind haar as 't ware onder
een dak met die man uit haar verlede en die een wat sy nou liefkry. Sy moet
teen wil en dank meedoen aan die speletjie. En dit maak seer.
Seks, leuens en die internet Erla-Mari Diedericks 2019-01-08 Hierdie boek is
deel van die immergewilde selfhelp-genre en kombineer die onderwerpe van
verhoudings; seks en selfondersoek. Dis 'n eerlike en soms skreeusnaakse memoir
- maar ook 'n nuttige gids oor die wereld van aanlyn afsprake.
Taal en poësie van die twede afrikaanse-taalbeweging... Eduard Christiaan
Pienaar 1920
Viva la vida Bernette Bergenthuin 2016-04-01 Vida se beste vriend trou en sy
staan in as &quote;best woman&quote;. Die onuitstaanbare verloofde se broer is
darem onweerstaanbaar, as sy nou eerlik wil wees. En Vida se humorsin hou haar
op haar voete.
Eendagmooi Kristel Loots 2012-06-01 Janeke staan gevaar om haar man te verloor,
en veel meer. Sy word min gespaar en daar word meer van haar verwag as
redelikheid. Uiteindelik wen sy meer as waaroor sy ooit durf droom het.
Trouens en terloops Valiant Swart 2012-04-01 Trouens en terloops is 'n
samestelling van Valiant Swart se rubrieke wat in Baba & Kleuter, Rapport en
rooirose verskyn het. Valiant skryf met deernis oor die mense om hom: sy
dogtertjie se grootword, sy seun se tienerjare en vriende en familie wat sy
lewe raak.
Kind van die lig Helena Hugo 2011-04-21 Vita Sharp se lewe is in chaos
gedompel. Haar man, Robert, het dit laat lyk asof hy dood is om uit sy
finansiële verknorsing te kom. Maar die polisie vind gou uit dat hy nog leef en
nou sit hy wie weet waar en sy moet maak of sy nie weet wat aangaan nie. Siek
van angs voer sy sy opdragte uit en verwag hom om elke hoek en draai. Robert
het die mag in sy hande, hy pers haar af met ’n aaklige fout uit haar verlede
wat haar soos ’n nagmerrie agtervolg en wat sy nie kan uitwis nie. Snags kruip
Vita weg in haar werkskamer en kyk deur die venster na die vallei waar lig en
duisternis hulle teen mekaar afspeel. Sy voel alleen en bang en kan met niemand
praat nie. Selfs die Here is ver, so voel dit vir haar. Kind van die Lig is ’n
verhaal van keuses wat mense teen wil en dank moet maak om te oorleef en die
gevolge wat dit meebring, gevolge soos verlies en verlange, maar ook van liefde
wat nuwe lewe kan bring. Die gewilde karakters van Venster vir die Son is terug
in ’n boek wat jy nie sal kan neersit as jy eers begin lees nie.
n Fiets vir twee Ilze Beukes 2021-11-01 Hy wil berge vir haar versit Terwyl sy
met dwalende gedagtes na die fiets-expo trap, beland Benita amper onder Melt se
sportmotor. Daar aangekom, val sy flou in die stalletjie wat Melt bestuur. Die
oomblik toe hy haar skraal lyfie op die mat sien lê, kruip Benita diep in Melt
heildronk-by-troues

4/8

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on December 9, 2022 by guest

se hart sonder dat hy dit besef. Hy wil berge vir haar versit, veral wanneer hy
besef watter opdraande die lewe haar gee. Maar ten spyte van haar omstandighede
is Benita ’n meisie met ’n wil van haar eie. Hy meng sonder verskoning in haar
lewe in, tot haar groot ergernis en frustrasie. Haar lewe is moeilik genoeg
sonder nog iemand wat dit kom omkrap. Met drie weke oor voor sy op straat
beland, doen Benita haar bes om staande te bly. Intussen probeer Melt juis om
haar van haar voete af te swiep.
’n Seun soos Bram Hannes Haasbroek 2011-06-27 Die spannende verhaal van die
kommunis Bram Fischer, leier van ’n revolusionêre beweging in ’n ondergrondse
komplot teen die apartheidsregering, is maar een deel van Fischer se storie.
Nadat hy die ander samesweerders soos Nelson Mandela in die Rivonia-verhoor
verdedig het, is hy self aangekla, maar het verdwyn terwyl hy op borgtog uit
was. Ná maande is hy gevang en tot lewenslank gevonnis. Daarby moes hy leef met
’n verskriklike selfverwyt oor ’n motorongeluk waarin sy vrou dood is. Maar
naas die intrige en spioenasie is daar ook ’n ander verhaal van ’n gelukkige
Vrystaatse jeug en hegte bande tussen Bram en sy ma, die skrywer Ella Fischer.
Hannes Haasbroek vertel beide verhale gesaghebbend en deeglik, deels gegrond op
nuwe dokumente soos familiebriewe en Ella se dagboeke. Bram se verhaal word
geteken teen die agtergrond van die Fischers en Fichardts, die aristokratiese
Vrystaatse families waaruit hy stam, en wie se lotgevalle verweef is met die
Afrikanergeskiedenis van voor die Anglo-Boereoorlog tot by apartheid en die
struggle. ’n Seun soos Bram is die eerste biografie in Afrikaans oor hierdie
hoogs bekende, verworpe en vereerde Afrikaner.
Strooisuikerliefde_RLS Bundel Samesteller 2019-02-20 Vars snaaks speels liefdesverhale wat jou breer laat glimlag!Hierdie omnibus is 'n samestelling
van vier RomanzaLiefde-novelles: Soos hout en konfetti Net in stories Gelukkige
nommer 13 en Kersie bo-op. Soos hout en konfetti - Jacolet van den Berg Max is
banger vir vroue en trou as die duiwel vir 'n slypsteen. Maar sy hart werk
oortyd as hy Sandra Sinclair sien. Sy maak hom ongemaklik want hy weet: Sy mag
dalk net sy ondergang beteken.Net in stories - Rika Cloete Altyd die
strooimeisie nooit die bruid nie. Dit is Maddie Schoeman. Totdat sy een keer
opkyk in 'n strooijonker Wynand Raath se mooi oe. Skielik is liefde nie net vir
storieboeke bedoel nie maar ook vir haar. Gelukkige nommer 13 - Corne La
CameraHoeveel mislukte afsprake neem dit voor jy meneer perfek ontmoet? Na
twaalf wou Renate 'n ferm streep trek want die opsies van 'n spiertier tot 'n
IT-nerd is maar yl. Maar dalk is dertien haar gelukkige nommer?Kersie bo-op Bernette Bergenthuin Marcelle se lieflingtante skryf haar in om deel te neem
aan die werklikheidsprogram Baas-van-die-plaas. Eers is sy woedend maar nadat
sy Basjan Rademan ontmoet het moet sy erken dat haar tante dalk van beter weet.
Vrae en feite vir nuuskierige agies #2 Riette Hugo 2019-04-01 Is jy ’n
nuuskierige agie wat wil weet of dinosourusse ooit gekloon sal word? Het jy al
gewonder hoekom kruisies soene simboliseer? Of waarom mans vandag nog dasse
dra? Die legendariese opvoedkundige Riette Hugo het vir RSG antwoorde op dié
vrae, en nog vele meer, saamgestel. Vrae en feite vir nuuskierige agies #2 is
propvol inligting, riglyne en wenke vir kinders van alle ouderdomme.
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Die vloek Johan
geslagte waarin
die 1800's word
waarvan hy niks

Kruger 2012-08-01 'n Spannende, ontroerende roman oor vyf
die sondes van die vaders aan die kinders besoek word. Laat in
'n graf geskend. Vandag sit 'n jong prokureur met 'n grondeis
verstaan nie.

Net vriende Alma Carstens 2010-12-01 Jake Struwig pas perfek in Christie se
plan om Carl terug te wen. Al is dit op sy troudag. Maar sy besef te laat sy
speel met mense se lewens. En Jake veral laat hom nie gebruik nie.
Dit lê die wêreld vol Dina Botha 2022-08-01 Sosiale vlinder en beïnvloeder,
Demi-Leigh Henkel, is gewoond om aandag te trek. Toe ’n uiters aantreklike
vreemdeling op ’n vlug nie eens in haar rigting kyk nie, vererg sy haar vir
hom. Sy neem ’n selfie van haar en die slapende man en plaas dit op haar
sosiale platform met ’n katterige aanmerking daarby. Dokter Paul Krynauw spoor
haar op en noem haar ’n sosiale verpesting wat mense se lewens verwoes. Sy
besluit om twee weke by sy kliniek deur te bring met die idee om nie net die
befoeterde dokter se persoonlike lewe te verander nie, maar ook sy
persoonlikheid. Min weet Demi-Leigh dat Paul haar lewe op sy kop gaan draai en
haar hart in sy hande gaan hou.
Die Binnekring Jan Heunis 2012-02-20 In Die Binnekring dink Jan Heunis terug
aan die laaste jare van wit oorheersing in Suid-Afrika deur sy snydende
sketsing van sleutelfigure soos Frederik van Zyl Slabbert, PW Botha, Hernus
Kriel, Kobie Coetsee, Dennis Worrall en Roelf Meyer, sowel as weergawes van
gebeure soos die ondertekening van die Nkomati-verdrag, PW Botha se Rubicontoespraak en die CODESA-onderhandelinge. Hy vertel van baie dinge wat agter die
skerms plaasgevind het, professioneel sowel as persoonlik, en beskryf hoe die
Nasionale Party uiteindelik in onderhandelinge met die ANC uitoorlê is namate
Suid-Afrika uit die duister van 'n halfeeu van Nasionalistiese regering beweeg
het. Jan Heunis, die seun van die Nasionale Party-politikus en Kabinetminister
Chris Heunis, was nooit self 'n politikus nie, maar sy posisie as die staat se
hoof-regsadviseur in die Kantoor van die Staatspresident onder P.W. Botha, het
vir hom unieke insig in die gebeure van die tyd gegee. Hy het later 'n
invloedryke rol gespeel in die veelparty-onderhandelinge wat tot die Grondwet
van 1996 gelei het.
Ingrid Jonker Petrovna Metelerkamp 2018-04-30 Die digter Ingrid Jonker was 31
toe sy in die vroeë oggendure van 19 Julie 1965 verdrink het, al beweer bronne
sy was ’n jaar ouer. Vandag bespiegel mense steeds oor menige ander feit rondom
die lewe van dié fassinerende figuur. Meer as 50 jaar later verskyn hierdie
eerste omvattende biografie van Jonker: die dogter van ’n stoere volksraadslid
getroud met ’n vrou uit die Afrikaner-adel; die minnares van bekende skrywers
en kunstenaars; die enkelouer sonder ’n vaste heenkome vir haar en haar kind;
maar veral die digter wie se aansien ná haar dood steeds toeneem. Hierdie
toeganklike biografie vertel Jonker se lewensverhaal: Met haar ma wat in
inrigtings opgeneem is, word Ingrid as dogtertjie deur haar ouma versorg. Sy
tree kortstondig in die huwelik met die pa van haar meisiekind, terwyl haar
digterstalent met die aanmoediging van ’n boheemse vriendekring ontwikkel. Haar
heildronk-by-troues

6/8

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on December 9, 2022 by guest

onstuimige liefdesverhoudings met onder andere die skrywers Jack Cope en André
P. Brink word breedvoerig beskryf; ook haar angswekkende laaste paar uur en die
kontroversie daarna. Nuwe inligting uit briewe, dagboeke en opnames van
gesprekke met vriende en familie kort ná haar dood dra by tot hierdie verhaal
van vlees en bloed oor een van Suid-Afrika se aangrypendste kultusfigure.
Vuurvliegie Frenette van Wyk 2016-11-01 Xanthe is in die Amazone om haar
vriendin se troue af te neem. Die oomblik wat sy in Bence se oerwoudgroen oe
kyk, raak haar kniee lam. Wanneer hulle egter in mekaar se geselskap is, spat
die vonke behoorlik ...
Amper Frans Louis Jansen van Vuuren 2020-10-12 Toe hy jare gelede vir die
eerste keer in Parys aankom, sou die kunstenaar Louis Jansen Van Vuuren nooit
kon dink dat hy eendag ʼn château in die Franse platteland sou besit nie. In
Amper Frans vertel hy hoe hy die plaaslike tradisies en kultuur die afgelope 21
jaar ontdek her – daar is stories oor statige hertoginne en neusoptrekkerige
kelners, die berugte Franse burokrasie en dan ook sy talle faux pas in die
Fanse taal. Om die vervalle Château de la Creuzette saam met sy lewensmaat,
Hardy Olivier, in ʼn boetiekhotel te omskep het groot Geduld en uithouvermoë
geverg. Talle lesse is op die harder manier geleer, soos dat vier verwarmers
nie genoeg s om ʼn hele château to verhit nie ... Louis verklap ook iets van
hul gaste se kaskenades en van hul eie reise soos hulle die land platry agter
vlooimarkte en avontuur aan. Die boek is ʼn moet vir alle Frankofiele.
Hoe om 'n ware heer groot te maak Kay West 2012-11-08 Iewers tussen al die
rekenaarspeletjies en vuil tekkies is daar ’n gawe seun, en iewers binne-in
daardie gawe seun is ’n ware heer wat net wag om te voorskyn te kom. Vir
minstens agtien jaar sal jy die voorreg hê om hom te help om in ’n ware heer te
ontwikkel. In Hoe om ’n ware heer groot te maak gee Kay West vir jou al die
raad wat jy nodig het om seker te maak jou seun weet hoe om op te tree as sy
span ’n wed¬stryd verloor of wanneer hy ’n meisie ontmoet van wie hy hou. Hy
sal weet hoe om om ’n vurk te gebruik, hoe om op ’n vliegtuig aan te trek en
wanneer dit geskik is om op te staan vir sy of iemand anders se regte. Hoe om
’n ware heer groot te maak is deel van die Goeie Maniere-reeks oor die tydlose,
basiese reëls van goeie gedrag. Dit is vol kosbare lesse vir jou jong heer-inwording en is gefokus op werklike onderwerpe soos hoe om ’n goeie sportman te
wees, om by maats te gaan speel en goeie persoonlike gewoontes. Dit sluit in:
Persoonlike stories oor elke onderwerp Voorstelle vir ouderdomme wanneer
kinders sekere reëls moet begin toepas Nuttige idees geskryf sodat jy dit
maklik kan onthou Voorstelle oor hoe ouers ’n goeie voorbeeld kan stel Hoe om
’n ware heer groot te maak is ’n onmisbare bron vir ouers wat hoop dat hul
seuns mans sal word op wie hulle trots kan wees.
Roxy Kristel Loots 2021-05-01 Jessica Rabbit probeer nie voorgee om iets te
wees wat sy nie is nie. Sy's 'n uitlokkende vrou en klaar. Op haar een-endertigste verjaarsdag besluit Roxy sy soek 'n roekelose, skelrooi lipstieklewe. Almal dink in elk geval sy is sletterig en uitgesproke - grotendeels
weens haar blog wat sy onder die skuilnaam Jessica Rabbit skryf. Haar kollega
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Zander dink sy is Jessica Rabbit in lewende lywe: so witwarm sensueel dat sy 'n
nat lap aan die brand kan steek. Roxy voel allesbehalwe sensueel, en die
geraamtes uit haar verlede beduiwel telkens haar flirtasies en verhoudings.
Daarom gryp sy nou na rooi lipstiek. Wanneer Zander se pa, die bekende
motiveringspreker Adam Muller, op die toneel verskyn, raak Roxy se lipstieklewe nog meer deurmekaar. Die enigste sekerheid in Roxy se nuwe wereld blyk
Ouma Lot te wees - totdat die ook in raaisels begin praat. Roxy se lipstiek
begin al meer na oorlogsverf lyk. . .
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