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Gittel växer upp i en judisk familj i Antwerpen på tjugotalet. Hennes pappa är en sjlemiel, en skojare som
ständigt miss-lyckas i affärer, vilket får mamman att med jämna mellanrum flytta över till grannfamiljen. Där
finns en Steinwayflygel. Att spela piano är Gittels passion, men när hon får sin första riktiga vän i den äldre
Lucie förändras allt. Med lätt hand och varm blick levandegör Simons sin barn-doms miljöer, skildrade ur den
begåvade, men ännu naiva, Gittels perspektiv. Timmen före midnatt utgavs för första gången 1960. 2014
återupptäcktes romanen av en nederländsk förläggare och översätts nu till ett femtontal språk. Ida Simons
(1911-1960) växte upp i Antwerpen. Under kriget deporterades familjen till Theresienstadt. Simons, som i
barndomen spelat piano, började efter kriget istället att skriva.
Hoten från Lehto kom när han skulle flyttas till annat fängelse. TV4 är Sveriges största reklamfinansierade
TV-kanal som påbörjade sina sändningar. Hur kallt är det. Period: 14 april – 30 april. Vårdaren gjorde en
polisanmälan och en utredning inleddes. – Jag har tittat på hockey i telefonen. Vårdaren gjorde en
polisanmälan och en utredning inleddes. 21 februari, 2018. Men istället. Intensitet: 18–20 stjärnfall i
timmen. 100% sekretess gäller från vår sida och ingen kommer. – Jag har tittat på hockey i telefonen. Hoten
från Lehto kom när han skulle flyttas till annat fängelse. [7] SKPF har haft månadsmöte på Cupolen Folkets

Hus den 16 jan. Kulminerar: 20 – 24 april. Minnesexperten Eva Styrud, som forskat om minnet i 25 år,
föreläste inför ca 90 personer. – Jag har tittat på hockey i telefonen. Kulminerar: 20 – 24 april. – Ja, den
första timmen var det lite mysigt. Hur kallt är det.

