
Trefwoorden: Herberekening download gratis pdf, Herberekeningboek pdf gratis, Herberekening lees online, Herberekening torrent,
Herberekening epub gratis in het Nederlands, Herberekening mobi compleet

Herberekening PDF

Frederik Baas

Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden
via de onderstaande link.

Schrijver: Frederik Baas 
ISBN-10: 9789026340178

Taal: Nederlands
Bestandsgrootte: 3765 KB

http://pdfmonster.space/nl/10113


1

OMSCHRIJVING

In 'Herberekening' van Frederik Baas (pseudoniem van Jan van Mersbergen) komt schoolverlater Leon op
straat bij toeval een meisje tegen dat hij van school kent en dat nu al aan het werk is. Ze rijdt in een
huurauto en moet ergens papieren ophalen. Ze vraagt hem om even op de huurauto te passen. Dat doet
Leon, het meisje komt echter niet meer terug. Dan hoort hij vanuit de auto de stem van de navigatie: 'Volg
de weergegeven route.' Leon besluit in te stappen en de taak van het meisje over te nemen. Hij gaat op pad,
zonder te weten waarheen en wat hij vervoert. De navigatie leidt hem. In eerste instantie voelt dat goed: hij
heeft een taak en een doel, alles is overzichtelijk en eenvoudig en ook belangrijk. Maar langzaam wordt
hem duidelijk dat het een duistere zaak is en hij worstelt met zijn ongevraagde betrokkenheid en daarmee
samenhangende schuldvraag. 'Herberekening' is de steengoede tweede thriller van Frederik Baas, na
'Dagboek uit de rivier'



2

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

301 Moved Permanently . The document has been permanently moved.

Wat is een herberekening annuiteit? Op deze pagina vindt u een uitleg over het hypotheekbegrip
herberekening annuiteit.

Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van
woorden, kunt u bij ons ook terecht voor synoniemen ...
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