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Florence heeft haar moeder Jane nooit kunnen vergeven dat
ze, als gevolg van Janes eerste en enige one-night-stand,
een ongelukje was. Als tienermoeder heeft Jane moeten
vechten om haar baby te mogen houden, maar Florence wil
die verhalen niet horen. Totdat Florence eigen zorgvuldig
geplande zoontje wordt geboren en met zijn komst zijn
moeders wereld op zijn kop zet. Voor het eerst in haar leven
wendt ze zich tot haar moeder voor hulp.Zodra Jane haar
pasgeboren kleinzoon in haar armen houdt, wordt ze
overspoeld door lang weggestopte herinneringen aan het
tumultueuze jaar dat zijzelf moeder werd: de woede van haar
ouders, de nieuwe vrijheden van de sixties waarvan zij niet
kon profiteren, en de consequenties van de overweldigende
liefde voor haar kind een gevoel dat Florence nu ook leert
kennen. Is dit het moment waarop moeder en dochter
eindelijk nader tot elkaar komen?

Het vervolg op Hoorntjes, hamburgers en harige
billen Zondag 17 juli Dit twee-vriendjes-voor-de-prijsvoor-één-scenario staat niet in Muttis Zo wordt
iedere sufkop verliefd op je. 7.55 Dit betekent wel
dat ik altijd en overal op mijn qui-vive moet zijn qua
schoonheid en glamour. Een van mijn vriendjes zou
wel eens zo zoenlustig kunnen zijn dat hij bij het
krieken van de dag al hiernaartoe komt geracet. Dan
moet ik voorbereid zijn. Maar niemand mag het
weten. Ik moet glamour uitstralen, maar dan op een
natuurlijke ik-kom-net-uit-bed-manier. Dussss, een
piepklein beetje foundation, een vleugje poeder,
lippenstift, mascara en een ietsje eyeliner. 8.00 uur
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Goed, wat moet ik aan? Nachtkleding of dagkleding?
8.01 uur Geen Teletubbies-pyama, dat is een ding
dat zeker is. 8.06 uur Spijkerrokje en een t-shirt?
Yep. Georgia heeft eeuwen gewacht tot er een
vriendje langskwam en nu heeft ze er twee tegelijk:
Robbie de Oorspronkelijke SeksGod en Masimo, de
Italiaanse zanger en Liefdesgod. Wie van de twee
gaat het worden?
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