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Once Once Now Then After
The bestselling author of the Mithgar novels presents a new version of a fable that fires the
imagination and touches the heart... Once upon a winter's night, a poor crofter trades his
daughter Camille to wed Prince Alain of the Summerwood in exchange for a lifetime of riches.
Though love blossoms between Camille and the prince, he is haunted by sadness and will not
allow her to see his unmasked face. Believing she can lift whatever curse has been bestowed
upon him, Camille acts on her own—with devastating results, as all she loves is swept away.
Now, to regain what she has lost, she must embark on a desperate quest through the
hinterlands of Faery, seeking a mysterious place lycing somewhere east of the sun and west of
the moon...
De serie `Morgen toen de oorlog begon gaat over een groepje vrienden dat een paar dagen
gaat kamperen in de wildernis. Als ze nietsvermoedend terugkeren in de bewoonde wereld, is
alles dramatisch veranderd. Hun land is in oorlog, hun huizen zijn verwoest, hun familie is
gevangengenomen. Ze zijn vastbesloten om uit handen van de bezetter te blijven en hun leven
terug te krijgen, en zo verandert hun geheime vallei in een guerrillabasis. Het gevecht om hun
toekomst is begonnen. In `Wachten op het donker lijkt een terugkeer naar de Hell voorgoed
onmogelijk. Nu de oorlog de vrienden heeft beroofd van hun identiteit, ze hun verleden bijna
vergeten zijn en ze hun toekomst alleen nog maar met angst tegemoet kunnen zien, begint
Ellen de moed te verliezen hun wereld stort immers in rap tempo in elkaar.
Andy en Terry wonen in een enorme boomhut. Als hun uitgever boos belt waar hun nieuwe
boek blijft, gaan ze hard aan het werk. Ze verzinnen de gekste dingen en er gaat van alles mis.
Met stripachtige zwart-wittekeningen. Vanaf ca. 9 jaar.
Negen mannen. Allen in een verschillende levensfase, allen weg van huis, en allen proberen
ze – in de buitenwijken van Praag, naast een Belgische snelweg, in een goedkoop Cypriotisch
hotel – te begrijpen wat het betekent om te leven, in het hier en nu. Szalay trekt een lijn van de
lente van de jeugd tot de winter van de oude dag, en brengt in Wat een man is deze
verschillende levens samen om mannen te laten zien zoals ze zijn: lachwekkend en niet in
staat zich goed uit te drukken, shockerend en verachtelijk, levenslustig, meelijwekkend,
hilarisch en vol oprecht verlangen. Terwijl de jaren deze mannen achtervolgen, wordt de inzet
verbijsterend hoog in dit doordringende portret van eenentwintigste-eeuwse mannelijkheid.
Het beleg van Macindaw vormt samen met het vorige deel in de succesvolle De Grijze
Jagerserie, De Magiër van Macindaw, een afgerond verhaal. Wills eerste opdracht als
volwaardige Grijze Jager vindt plaats in het hoge Noorden, dat geteisterd wordt door duistere
magische krachten althans, dat is de mening van de plaatselijke bevolking. De nuchtere Will,
die niet in magie gelooft, gaat samen met zijn vriendin Alyss op onderzoek uit. Zij ontdekken
dat de strijdlustige Kelten een invasie voorbereiden. Samen met hun vrienden uit eerdere
delen ontmaskeren zij de vijand en verijdelen hun snode plan.
De Andalusische schaapherder Santiago koestert van jongs af aan maar één wens: reizen,
alle hoeken van de wereld onderzoeken en dan eindelijk te weten komen hoe deze in elkaar
zit. Zijn dromen over een verborgen schat zetten hem aan tot een queeste. Na vele
omzwervingen ontmoet hij in Egypte de alchemist. Deze beschikt niet alleen over grote
spirituele wijsheid, hij kent ook de diepten van het hart waarin de laatste waarheden over
onszelf verscholen liggen. Als nomaden dolen wij schijnbaar verloren door een eindeloze
woestijn om ten slotte die plek te bereiken waar ook ons hart zich bevindt. De queeste naar
een lotsbestemming kan gelezen worden als een ontwikkelingsroman maar ook als een
wonderlijke en vooral symbolische sleutel tot onze tijd. Een magische fabel met de diepe
wijsheid van een klassiek sprookje. Voor wie niet bekend is met het werk van Paulo Coelho, is
nu de tijd rijp voor een magisch moment. Ook liefhebbers van Coelho zullen met deze
gelimiteerde luxe editie van De alchemist,/i de zoektocht van de jonge Santiago met plezier
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herbeleven door de voortreffelijke illustraties van de Franse kunstenaar Moebius.
In het onberispelijke oranje licht van Nina Riggs is het hartverscheurende verhaal van een
vrouw die licht vond in de diepste duisternis. ‘Doodgaan is niet het einde van de wereld,’
vertrouwt haar moeder, die op dat moment niet lang meer te leven heeft, Nina Riggs toe. Dat
neemt niet weg dat de klap groot is als Riggs op haar achtendertigste te horen krijgt dat ze een
ongeneeslijke vorm van kanker heeft. De dood zit haar op de hielen. Wat is de betekenis van
leven als de dood nadert? Hoe bereid je je voor op een definitief afscheid van je dierbaren?
Met de weergaloze essays van Montaigne en Emerson als leidraad beschrijft Riggs hoe het is
als schrijver, als moeder en als echtgenote verder te leven na zulk intens droevig nieuws. Van
de kleine, dagelijkse handelingen tot de moeilijke gesprekken die ze moet voeren met haar
twee jonge zoontjes: Riggs beschrijft haar laatste maanden vol warmte, met lichtheid en
humor. In het onberispelijke oranje licht is een inspirerend, ontroerend en vooral enorm
levensbevestigend boek over onze sterfelijkheid.

De Grijze Jager deel 7 blikt terug op de tijd dat Will nog een leerling van de Grijze
Jagers was. De Skandiërs hebben in boek 4 ('De dragers van het Eikenblad') een
niet-aanvalsverdrag met Araluen gesloten. Daarom zijn Jarl, Erak en zijn mannen
gedwongen hun geluk verderop te zoeken. Als zij, op zoek naar buit, langs de
kust van het verre Arrida in een hinderlaag lopen, wordt Erak gevangengenomen.
Zijn mannen worden naar Skandia teruggestuurd om losgeld voor hun
aanvoerder op te halen. Erak vermoedt echter dat de hinderlaag een valstrik is
geweest van een rivaal die uit is op zijn functie. Hij adviseert zijn mannen om het
losgeld niet in Skandia te halen, maar hulp te vragen in Araluen. Will en zijn
vrienden schieten hun oude vriend te hulp, maar komen er al snel achter dat de
hete woestijnen en zandstormen van Arrida een nog geduchtere vijand vormen
dan de gevaarlijke krijgers die Erak gevangen houden.
Waarom hebben sommige kleine ervaringen zoveel impact dat ze ons
veranderen – en hoe kun je zulke bijzondere momenten creëren in je leven en
werk. De meest memorabele positieve momenten in ons leven worden
gedomineerd door vier elementen: verheffing, inzicht, trots en verbondenheid. Als
we deze elementen omarmen zullen er meer momenten ontstaan die er werkelijk
toe doen. Wat gebeurt er als een leraar een les kan voorbereiden die zijn
leerlingen over twintig jaar nog onthouden? Wat gebeurt er als een manager een
ervaring kan creëren die zijn klanten in verrukking brengt? Wat gebeurt er als je
beter weet welke herinneringen er werkelijk toe doen voor je kinderen? Dit boek
gaat op zoek naar de fascinerende geheimen van ervaringen. Waarom
onthouden we de beste of slechtste momenten van een ervaring, evenals het
laatste moment, en vergeten we de rest? Waarom voelen we ons het
comfortabelst als dingen zeker zijn, maar voelen we het meest dat we leven als
ze dat niet zijn. En waarom bevinden onze dierbaarste herinneringen zich in een
korte periode in onze jeugd? We ontdekken hoe korte ervaringen levens kunnen
veranderen. Zoals het experiment waar twee vreemden elkaar in een kamer
ontmoeten en 45 minuten later als beste vrienden vertrekken (Wat gebeurt er in
die tijd?). Of het verhaal van de jongste, vrouwelijke miljardair die zegt haar
veerkracht te danken te hebben aan een vraag die haar vader aan het gezin
stelde tijdens het eten (Wat was die vraag?) Veel van de bepalende momenten in
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ons leven zijn het resultaat van pech of geluk. Waarom zouden we de meest
betekenisvolle, memorabele momenten laten afhangen van toeval als we ze ook
kunnen creëren? De kracht van het moment laat zien dat we zelf de vormgever
kunnen zijn van rijkere ervaringen.
De serie `Morgen toen de oorlog begon gaat over een groepje vrienden dat een
paar dagen gaat kamperen in de wildernis. Als ze nietsvermoedend terugkeren in
de bewoonde wereld, is alles dramatisch veranderd. Hun land is in oorlog, hun
huizen zijn verwoest, hun familie is gevangengenomen. Ze zijn vastbesloten om
uit handen van de bezetter te blijven en hun leven terug te krijgen, en zo
verandert hun geheime vallei in een guerrillabasis. Het gevecht om hun toekomst
is begonnen. Ellen en haar vrienden hoeven in `Een andere kant van de vrijheid
niet langer te wachten: het is tijd om het lijden en de dood van hun vrienden en
familie te wreken en om hun land te bevrijden van de gehate bezetter. Ze krijgen
één kans op de overwinning, maar ze moeten dan wel hun vijand aanvallen. De
prijs van een nederlaag zal dit keer hoger zijn dan ooit.
Now is the third shocking, funny and heartbreaking book in Morris Gleitzman's
Second World War series.Sometimes facing the past is the bravest act of
all...ONCE I didn't know about my grandfather Felix's scary childhood.THENI
found out what the Nazis did to his best friend Zelda.NOWI understand why Felix
does the things he does.At least he's got me. My name is Zelda too. This is our
story.Now is the third in a series of children's novels about Felix, a Jewish orphan
caught in the middle of the Holocaust, from Australian author Morris Gleitzman author of Bumface and Two Weeks with the Queen. The other books in the
series, Once, Then and After are also available from Puffin.
Afvallen met kurkuma, groene thee, rode wijn en… chocola! Hét dieet waar Adele
maar liefst 20 kilo mee is afgevallen Het Sirtfood dieet is samengesteld door de
Britse voedingsdeskundigen Aidan Goggins en Glen Matten en waar menig atleet
en personal trainer bij zweert. De plotselinge populariteit dankt het dieet naast
haar aanhangers ook aan het feit dat het één van de weinige diëten is waar
plaats is voor rode wijn en chocola. In dit baanbrekende en veelbesproken
dieetboek onthullen Goggins en Matten de werking van zogenoemde sirtfoods en
het effect op ons metabolisme. Je leest in dit boek de theorie achter het dieet,
informatie over de sirtfoods én een flink aantal makkelijke recepten om je op weg
te helpen. Sirtfood is de verzamelnaam voor voedingsmiddelen die een groep
genen – genaamd sirtuïnes –stimuleren. Als de sirtuïne, ook wel de skinny gene
genoemd, eenmaal geactiveerd is, verbrand je vet en bouw je spiermassa op. En
het fijne is dat sirtfoods vaak in hele normale producten zitten! Zoals boerenkool,
aardbeien, kurkuma, groene thee, rode wijn, appels, rucola en chocola.Na
diepgaand wetenschappelijk onderzoek is eerst het Sirtfood dieet getest in een
van de meest exclusieve sportscholen van Londen. Deelnemers vielen in 7
dagen 3,2 kilo af en zagen een toename in droge spiermassa. Niet voor niets een
veelgekozen dieet onder sporters, personal trainers en sterren! •
Wetenschappelijk onderbouwd • Makkelijk uitvoerbaar stappenplan • Methode
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wordt gesteund door sporters en beroemdheden, zoals Adele televisie-chef-kok
Lorraine Pascale, wedstrijdzeiler Sir Ben Ainslie en Pippa Middleton • Ook
verkrijgbaar: Het Sirtfood dieet receptenboek! Aidan Goggins en Glen Matten zijn
beiden voedingsdeskundigen. Goggins interesse in de heilzame werking van
voeding werd geboren door zijn wens zijn auto-immuunziekte te bestrijden. Hij
heeft naast sporters ook Pippa Middleton begeleid. Matten noemt zichzelf een
nutrition nerd en full on foodie. Hij is een veelgevraagd spreker. 'Het Sirtfood
dieet is het dieet waar iedereen over praat, niet in de laatste plaats omdat je
dingen mag die meestal verboden zijn, bijvoorbeeld chocola, rode wijn en koffie.'
The Mirror 'Een no-nonsense dieet waarvan je veel afvalt en dat ongelooflijk
goed is voor de gezondheid. Ik ben een enorme fan!' Lorraine Pascale, tv-chef bij
BBC 'Een openbaring voor mijn eetpatroon.' David Haye, zwaargewicht
bokskampioen
In het nieuwe kamp zagen wij nooit mijn vader. Nu moesten wij maar afwachten
hoe hij opschoot met onze reis naar Palestina. s Avonds spraken de mensen
erover dat je helemaal niet naar Palestina zou gaan. Maar iemand zei stil er zijn
kinderen hier. Ik deed net alsof ik geen last had van hun gepraat. Na een tijdje
hoorde ik er niets meer van. In een onopgesmukte, sobere stijl brengt Jona
Oberski een ontroerende visie op de verschrikkingen van de oorlog, bezien door
de ogen van een klein kind. Rauw en eerlijk, speels en onschuldig. Dit maakt
Kinderjaren tot een klassieker met een universele zeggingskracht.
This is book 2 of the Evelina series. Things get even hot. Raised stakes and a
matter of life or death. Mankind’s existence rest on the shoulders of one woman.
The Omega. The first woman has become the last woman. The only true seal.
What if it was all planned before this world was created? To save all humanity,
mankind must find the only true key; the Omega. On the other hand, to restore
the lost kingdom of darkness, the devil must find the most wanted catalyst; The
Omega. When everyone’s fate is in your hands what are the risks to yourself? It
is a dash against time as total obliteration of the losing team is imminent and
inevitable. It is a story of courage, steadfast and honor in the face of death. When
loyalty is tested to breaking points. When the person you are to protect is the
same person you must kill to save humanity from extinction? Some choices are
meant for gods as humans are too weak and unequipped to handle such
traumatic experiences. One man’s quest to solve God’s Dilemma, but at what
cost? One lady’s quest to clear her name and enjoy life like every woman out
there, but with what is at stake will the evil regime turn a blind eye?And at what
expense?On the edge of the seat from the word go. A MUST READ.
In Then - Morris Gleitzman's heartbreaking children's novel set during the Nazi
occupation of Poland during the Second World War - Jewish orphan Felix and his
best friend Zelda have been captured and are on the way to a concentration
camp, unless they manage to escape . . . A little hope goes a long way.I had a
plan for me and Zelda. Pretend to be someone else. Find new parents, be safe
forever. Then the Nazis came.My name is Felix. This is my story.Then is the
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second in a series of children's novels about Felix, a Jewish orphan caught in the
middle of the Holocaust, from Australian author Morris Gleitzman - author of
Bumface and Two Weeks with the Queen. The other books in the series, Once,
Now and After, are also available from Puffin.
After is the fourth shocking, funny and heartbreaking book in Morris Gleitzman's
Second World War series.After The Nazis took my parents I was
scaredAfterThey killed my best friend I was angryAfterThey ruined my thirteenth
birthday I was determined to get to the forest, to join forces with Gabriek and Yuli,
to be a family, to defeat the Nazis after all'Haunting . . . dangerous and
desperate, but also full of courage and hope' - Guardian'You will laugh . . .
prepare for shock and tears' - Sunday TimesAfter is the fourth in a series of
children's novels about Felix, a Jewish orphan caught in the middle of the
Holocaust, from Australian author Morris Gleitzman - author of Bumface and Two
Weeks with the Queen. The other books in the series, Once, Then and Now are
also available from Puffin.
In ‘De familie Golden’ van Salman Rushdie strijkt Nero Golden, een
mysterieuze, puissant rijke weduwnaar uit Mumbai, vlak na de inauguratie van
Barack Obama met zijn drie zonen neer in een villa naast een weelderige tuin in
New York. Ze zijn Mumbai ontvlucht nadat Goldens vrouw omkwam bij de
beruchte aanslagen op het luxe hotel – maar ook omdat de weduwnaar zijn leven
er niet meer zeker was. Van begin af aan is buurman René, een
documentairemaker op zoek naar zijn volgende onderwerp, gefascineerd door
het luxe leven van de familie Golden. De komst van een bevallige Russische
gymnaste, en de geboorte van een vierde zoon, doet de dynastie wankelen.
Tegelijkertijd roeren zich duistere krachten in het land met de opkomst van een
roekeloze, mediageile schurk met geverfd haar en presidentiële ambities.
Personal passenger safety in railway Stations : Oral and written evidence, oral
evidence taken on Wednesday 19 April 2006
Take the slap-stick farce of a 1950’s Ealing comedy and update it with a
generous portion of risqué humour – this is the laugh-out-loud comedy novel by
Donald Wightman. The Bridgnorth writer used his own on-train experiences to
create his story. ‘I set out to devise an original plot packed with humour and
quirky characters. My own railway industry knowledge provided the ideal platform
for this hilarious, read-between-the-lines comedy novel, Bland Encounter. With a
heritage railway on my own doorstep, a trip along its meandering route would
inevitably fire-up my imagination and help me to create new ways of thickening
the plot.’ Woven through with gentle humour as well as outbreaks of pure farce,
Bland Encounter features an off-the-wall main character surrounded by a host of
amusing supporting roles. Dave Bland is a man struggling to make a new life
after the break up of his marriage. The middle-aged train manager turns to an
internet dating site and soon gets embroiled in intrigue. Is the mysterious Galina
a high-class hooker, a hit woman or simply a lady looking for love? When she
arrives in the UK, he invites her into his home, but complications arise when
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Galina’s niece appears on the scene. A sex-trade worker down on her luck, Irina
needs a place to stay. With money tight, old habits die hard, so Dave formulates
a plan for Irina and her colleagues to target Trainspotters who are due in town for
a special steam weekend. Chaos ensues when members of a rival steam railway
try to sabotage the event. The mayhem increases when a train wrecks a nearby
Safari Park. Order is eventually restored, but the consequences prove crucial for
the people involved.
It's 15 years since readers were first introduced to Felix in Once and, across six
celebrated books, our brave young hero has survived many unforgettable and
emotional journeys. 2020 sees the publication of the seventh and final part of
Felix's story, bringing to a powerful climax a series that countless young readers
around the world will remember - Always. Late in life, Felix finds himself back
where he started, living in an aged-care home that reminds him of his childhood
orphanage. He's not happy. His body might be old, but his spirit is still youthful.
When he learns that a dear friend from his early years is in terrible danger, Felix
doesn't hesitate. He makes his second orphanage escape, goes back to Poland
and throws himself into a daring and dangerous journey with a new young friend.
Felix knows it might be the end of him, but he hopes it will allow him to do
something first. Make a gift to the children of the world that will help them always.
Jarenlang zorgde Elisabeth Kübler-Ross voor ongeneeslijk zieken. Samen met
haar medewerkers voerde zij vele gesprekken met deze patiënten.
Een komisch, sexy en romantisch verhaal over een jong stel met herkenbare kleine en grotere
ergernissen Georgies familie heeft een goedlopend renovatiebedrijf, maar ze denkt er niet over
om daar te gaan werken. Liever organiseert zij verjaardagsfeestjes en maakt ze anderen aan
het lachen. En... ze is vastbesloten om geen grijze muis meer te zijn. Stap een: een nieuwe
look bedenken voor het bedrijf (een minder suffe website misschien?) Stap twee: een heel
nieuwe garderobe samenstellen (en leggings zijn ook gewoon broeken) Stap drie: snel mezelf
onder handen nemen (doen mensen nog aan ontharen?) Stap vier: de markt op! (en stop met
die verliefdheid op Travis Ford!) Maar je hele leven een make-over geven, betekent ook de
waarheid onder ogen zien: Georgie heeft in eeuwen geen date meer gehad. En wie is er nu
beter geschikt om haar imago op te vijzelen dan de plaatselijke sportheld en favoriet van de
roddelbladen? Tijd voor actie!
In ‘Diep werk’ wijst Cal Newport op de noodzaak van geconcentreerd werken om maximaal te
kunnen presteren, een vaardigheid die we langzaam zijn kwijtgeraakt. Newport gebruikte de
term ‘diep werk’ voor het eerst op zijn populaire blog. Hij raakte een zenuw: Newports
artikelen over dit onderwerp werden honderdduizenden keren gelezen en overgenomen. De
meeste mensen laten zich gemakkelijk onderbreken en besteden een groot deel van de dag
aan oppervlakkige werkzaamheden. Dit boek bevat talloze inspirerende verhalen en praktische
adviezen over hoe je je werk anders kunt organiseren om diep werk een vaste plek te geven.
Want alleen door iets met volle aandacht te doen, ontwikkel je je denkkracht en bereik je meer
in minder tijd.
The Eastern Subarctic has long been portrayed as a place without history. Challenging this
perspective, History in the Making: The Archaeology of the Eastern Subarctic charts the
complex and dynamic history of this little known archaeological region of North America. Along
the way, the book explores the social processes through which native peoples “made” history
in the past and archaeologists and anthropologists later wrote about it. As such, the book
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offers both a critical history and historiography of the Eastern Subarctic.
Een Schotse Canadees vertelt het verhaal van zijn familie die in de tweede helft van de
achttiende eeuw naar Nova Scotia (Canada) emigreerde om er een nieuw bestaan op te
bouwen.
InfoWorld is targeted to Senior IT professionals. Content is segmented into Channels and
Topic Centers. InfoWorld also celebrates people, companies, and projects.
A powerfully moving addition to Morris Gleitzman's bestselling series about Felix and Zelda
which takes place in 1945, following directly on from the story told in Soon. This intensely
affecting story will move readers of all ages. It will be welcomed by the many Holocaust
educators who use Once, Now, Then, After and Soon to teach upper primary and lower
secondary children and embraced by any reader who loves passionate, moving and brilliant
stories.
Kikker-klassieker waarin Kikker zijn vriendjes te hulp schiet. Het had al dagen geregend. De
rivier was buiten zijn oevers getreden. Kikker, Varkentje en Eend logeerden bij Haas, want het
huis van Haas was het enige huis dat nog droog stond. Toen raakte het eten op. Kikker kon
het best zwemmen en hij besloot hulp te halen, ondanks de gevaarlijke stroming...

In de serie 'Morgen toen de oorlog begon' gaat een groepje vrienden een paar dagen
kamperen in de wildernis. Als ze nietsvermoedend terugkeren in de bewoonde wereld,
is alles dramatisch veranderd. Hun land is in oorlog, hun huizen zijn verwoest, hun
familie is gevangengenomen. Ze zijn vastbesloten om uit handen van de bezetter te
blijven en hun leven terug te krijgen, en zo verandert hun geheime vallei in een
guerrillabasis. In deel 4, De avond valt, bivakkeert de groep op een afgelegen plek die
de bezetter nog niet ontdekt heeft, en vanuit hier voeren ze guerrilla-acties uit. Een van
de meiden kan het niet meer aan en maakt een einde aan haar leven. Een andere raakt
in coma... Nieuw-Zeeland bemoeit zich met de oorlog en biedt de groep tijdelijk
onderdak aan.
De elfjarige Angus moet iedere dag op zijn vijfjarige broertje en zijn babyzusje passen:
van school en het kinderdagverblijf halen, voor ze koken, ze naar bed brengen, het huis
opruimen. Vanaf ca. 10 jaar.
What may a German entrepreneur do if from Chinese customers permanently horror
news are arriving, although his company otherwise enjoys satisfied customers all over
the world? Bernhard Wessling drew the conclusions. Jettisoning all his prejudices and
fears, he moved into the boom town of ShenZhen, near HongKong. Six years he lived
and worked in China, read many books about China and rejected all advice. He traced
and found his own way, and he succeeded. The author – called "LaoWei" by his
Chinese friends – introduces the readers to China in an uncommon manner:
humorously, excitingly and laxly telling. He presents fireworks of incidents that develop
faster and faster. Beginning with his own fears and the first contacts, he lets the readers
witness the setup of his company, the creative solutions to countless problems and the
discovery of intriguing oases of nature. The scenes, sometimes touching, sometimes
slapstick-like, sometimes profoundly serious, interlock and generate in the heads of the
readers a sequence of bright and moving pictures. The observations of the author
deeply delve below the surface. He avoids the jargon of standard China books and
manuals about how to have success in China and what to strictly avoid. Rather, the
reader finds a lively description of how a successful business network was established.
The author illustrates the story-telling non-fiction book with more than 140 of his own
photos taken of the life on the streets, in the parks and of astonishing nature
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discoveries, right in the mega town of ShenZhen.
Vrijbuiter
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