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If you ally infatuation such a referred 14 Ocfa
Shift Calendar book that will allow you worth,
acquire the extremely best seller from us
currently from several preferred authors. If you
desire to droll books, lots of novels, tale, jokes,
and more ﬁctions collections are with launched,
from best seller to one of the most current
released.
You may not be perplexed to enjoy every ebook
collections 14 Ocfa Shift Calendar that we will
deﬁnitely oﬀer. It is not a propos the costs. Its
virtually what you infatuation currently. This 14
Ocfa Shift Calendar, as one of the most in force
sellers here will entirely be accompanied by the
best options to review.
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Uitgeverij
Als de wereld
zou bestaan
uit vliegers en
niet-vliegers,

hoe ver zou jij
gaan om te
kunnen
vliegen? De
wereld in
Vleugels is
een wereld
waarin de
oeroude
droom van de

mens om te
kunnen
vliegen
werkelijkheid
is geworden,
dankzij de
wetenschap
en genetische
manipulatie –
en geld, veel
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geld. De
wereld is
verdeeld in
vliegers en
niet-vliegers
en het gat
tussen de
twee groepen
wordt groter
naarmate de
vliegers zich
in alle
opzichten
willen
onderscheiden
van de nietvliegers. Peri
breekt los van
een jeugd vol
ontberingen
en komt naar
de stad,
vastbesloten
om letterlijk
boven haar
verleden uit te
stijgen, zich
vleugels aan
te meten en
zich te voegen
bij de elite.
Om die
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ambitie waar
te kunnen
maken, moet
ze een hoge
prijs betalen.
Haar keuze
om met het
jongetje waar
ze als nanny
voor zorgt te
vluchten, is
daarom des te
opmerkelijker,
want het voert
haar ver weg
van haar
leven vol
privileges. Aan
Zeke Fowler,
een
vleugelloze
privédetective
, de
ondankbare
taak om voor
de steenrijke
ouders Peri op
te sporen en
hun zoontje
terug te halen.
Voel de
vreugde, de
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angst en de
pure
inspanning
van het
vliegen –
langs
duizelingwekk
ende
wolkenkrabber
s, door wilde
stormen en
overweldigend
e natuur – in
deze
prachtige,
uitdagende en
uiterst
fantasievolle
debuutroman
Vleugels van
de
Australische
Claire Corbett.
Vleugels
Signatuur
Kort nadat
Menno
Fernandes is
afgekeurd als
voetballer,
wordt er in
Almere een
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grensrechter
doodgeschopt.
Dat brengt
hem op een
idee: ﬂuiten...
en erover
schrijven.
Openhartig en
vol zelfspot
vertelt Menno
Fernandes
over zijn
eerste seizoen
als
scheidsrechter
bij de
amateurs. Hoe
reageer je als
je wordt
uitgescholden
? Wat is de
beste ﬂuit? En
wat te doen
als er een
klopjacht op
een van de
spelers
ontstaat? De
eerste
wedstrijden
durft hij nog
nauwelijks een

kaart te
trekken, maar
al snel groeit
Fernandes uit
tot een
scherpe en
strenge
scheids die
steeds meer
gaat houden
van zijn
zwarte shirt.
De
gelijknamige
column op de
Achterpagina
van NRC werd
dankzij zijn
uitmuntende
stijl en grote
inlevingsverm
ogen gretig
gelezen, zelfs
door nietvoetballiefheb
bers. Om
vrijuit over zijn
ervaringen te
kunnen
schrijven koos
de scheids
voor het
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pseudoniem
Menno
Fernandes.
Hierachter
gaat
kinderboekens
chrijver
Gideon
Samson
(1985) schuil.
Met zijn
boeken won
hij meerdere
prijzen,
waaronder
twee Zilveren
Griﬀels.
`Grappig en
meedogenloos
eerlijk inkijkje
in het
universum van
het
amateurvoetb
al. Michel van
Egmond,
auteur van
Gijp `De ene
keer krijg je
medelijden
met hem, of
moet je bijna
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een traan
wegpinken
van
ontroering, de
andere keer
moet je alleen
maar
glimlachen bij
het opslurpen
van zijn
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zoveelste
ervaring op of
in de buurt
van het veld.
Arbitraal
`Sinds de
eerste
aﬂevering van
De scheids
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heb ik geen
column
gemist. Hij
weet steeds
veel gevoel op
te roepen.
Merijn de
Boer, auteur
van
Nestvlieders

5-12-2022

