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rechtvaardig mens, dit alles is Richard Cypher, de Zoeker. Over hem en zijn geliefde Kahlan gaat dit epos de
Wetten van de Magie dat, spannend en aangrijpend tegelijk, over de gehele wereld miljoenen aan zich wist
te binden. Als Richard Cypher, de Zoeker, weer bij zijn positieven komt nadat hij op het slagveld ernstig
gewond is geraakt, constateert hij tot zijn verbijstering dat zijn geliefde Kahlan spoorloos is. Erger nog:
niemand kan zich haar herinneren het is alsof zij nooit heeft bestaan! `Weinig schrijvers hebben Goodkinds
verbeeldingskracht. Publishing News
Erfgenaam van Zeven Wateren Juliet Marillier 2009 Clodagh, de jonge dochter van stamhoofd Sean, ontdekt
dat haar pasgeboren broertje is ontvoerd door Mac Dara, een duistere prins uit de 'Andere Wereld' en gaat er
op uit om hem te zoeken.
Sequels Janet Husband 2009 A guide to series ﬁction lists popular series, identiﬁes novels by character, and
oﬀers guidance on the order in which to read unnumbered series.
To be Continued Merle Jacob 2000 Main entries by author, then series. Title and subject index also
included.
De twaalf koningen van Sharakhai Bradley P. Beaulieu 2017-05-22 De Twaalf Koningen van Sharakhai is
het eerste deel van Bradley P. Beaulieus fantasy-trilogie Het Lied van het Gebroken Zand. Sharakhai, de
grote stad van de woestijn, het middelpunt van commercie en cultuur, wordt al eeuwenlang geregeerd door
twaalf koningen – wreed, meedogenloos, machtig en onsterfelijk. Met hun leger van Zilversperen, hun
elitegroep Klingmaagden en hun heilige beschermers, de angstaanjagende asirim, behouden de koningen
hun positie als onbetwiste, onverslaanbare heren van de woestijn. Er is geen hoop op vrijheid voor wie onder
hun juk leven. Zo lijkt het althans, totdat Çeda, een dappere, jonge vrouw uit de westelijke sloppenwijken, de
wet van de koningen negeert door naar buiten te gaan op de heilige nacht van Beth Zha’ir. Die nacht leert ze
niet alleen meer over haar eigen afkomst, maar ontdekt ze ook de verschrikkelijke waarheid achter de
geschiedenis van de koningen. Samen kunnen die geheimen wellicht eindelijk de ijzeren greep van de
koningen breken... dat is als ze haar niet eerst vinden. Bradley P. Beaulieu werd verliefd op fantasy vanaf het
moment dat hij Tolkiens De Hobbit begon te lezen op de lagere school. Hij begon zijn eerste fantasy-roman
te schrijven op de universiteit. De Twaalf Koningen van Sharakhai is zijn vierde grote boek. ‘Verstandige
lezers springen nu op deze trein, want de rit belooft adembenemend te worden.’ Robin Hobb, auteur van De
Boeken van de Zieners ‘Exotisch, weelderig en ongelofelijk vermakelijk. Beaulieu heeft gedenkwaardige
personages gecreëerd in zijn rijke fantasiewereld.’ Michael J. Sullivan, auteur van De Openbaringen van
Riyria
Ysabel Guy Gavriel Kay 2009-09-15 De Provence: een schitterend landschap, eeuwenoude steden,
bijzondere archeologische locaties en een bloedige historie. Guy Gavriel Kay situeerde er deze roman
waarmee hij een nieuwe richting insloeg en deﬁnitief doorbrak. Ysabel toont aan dat geschiedenis - van een
cultuur en een familie - zich niet laat begraven. De vijftienjarige Ned Marriner is met zijn beroemde vader op
werkvakantie in Zuid-Frankrijk. Terwijl zijn vader de kathedraal Saint-Saveur fotografeert, gaat Ned het
gebouw in. Daar ontmoet hij de aantrekkelijke Kate Wenger. In de kathedraal zien ze een man met een mes
uit een onderaardse ruimte glippen. Wat ze daar aantreﬀen verontrust en intrigeert hen mateloos. Op het
spoor van een oeroud geheim bezoeken ze op Allerzielen een Keltisch fort. Daar worden ze pionnen in een
mystiek conﬂict dat steeds weer oplaait en de geschiedenis van de streek al 2500 jaar bepaalt. Hun wereld
zal nooit meer hetzelfde zijn.

Het Vuur van de Draak Anthony Ryan 2017-02-22 Het Vuur van de Draak is het eerste deel van Anthony
Ryans trilogie Draconis Memoria. Ryan schreef eerder In de Schaduw van de Raaf. Al decennialang worden
de landen van de IJzerschip Handelsmaatschappij verdedigd door Bloedgezegenden – mannen en vrouwen
die in staat zijn de krachten uit het bloed van wilde draken te sturen. De loyaliteit van elitespionnen en
huurmoordenaars hebben ervoor gezorgd dat de Handelsmaatschappij nu een van de grootste machten in
de wereld is. Maar er dreigt een crisis. De drakenbloedlijnen worden steeds zwakker, en een oorlog met het
Corvantijnse Keizerrijk lijkt onvermijdelijk. De enige hoop voor de Handelsmaatschappij ligt in de mythe van
een legendarische Witte Draak wiens krachtige bloed misschien wel het tij van de oorlog kan doen keren –
als hij al bestaat. De taak om dit legendarische beest te vinden, ligt in de handen van Cleemond Torkreek,
een kruimeldief en ongeregistreerde Bloedgezegende. Cleemond heeft door de jaren heen een hoop
kostbare zaken in zijn handen gehad (veel daarvan illegaal), maar niets zoiets waardevols als de toekomst
van de complete IJzerschip Handelsmaatschappij. Anthony Ryan (1970) werd geboren in Schotland, maar
bracht het grootste deel van zijn leven door in Londen. Na kort gewerkt te hebben als ambtenaar besloot hij
schrijver te worden, en met ongekend succes: de trilogie In de Schaduw van de Raaf werd een internationale
bestseller. Het Vuur van de Draak is het eerste deel van een nieuwe reeks. ‘Anthony Ryan heeft de gave zijn
wereld tot leven te brengen met de meest memorabele personages, een meeslepende schrijfstijl en een
ijzersterke plot.’ FantasyWereld.nl ‘Het Vuur van de Draak is een geweldig boek. Het overstijgt alle fantasygenres en weet je vanaf de eerste bladzijde op te pakken en mee te nemen op een fantastisch avontuur.’
Chris Janssen, Boek en Buro Ede 'Spannende epische fantasy die het genre ontstijgt.' NBD Biblion
Eona Alison Goodman 2011-10-07 Daar waar macht is, is ook de meeste kans op verraad... Ooit was ze Eon,
een meisje dat haar leven waagde voor een droom. Nu is ze Eona en heeft het land haar nodig om de
rechtmatige keizer op de troon te krijgen. Tot haar afschuw moet ze een verbond sluiten met haar grootste
vijand, een vijand die alles wat ze liefheeft in een handomdraai zou kunnen vernietigen.
Genre Favorites for Young Adults Sally Estes 1993 Recommends young adult novels in the genres of
adventure, humor, mystery, romance, science ﬁction, and sports
Rode letters Anne Bishop 2015-03-02 Als Meg midden in een sneeuwstorm de grens tussen de mensen en
de Anderen oversteekt, weet ze niet hoe verreikend die ene stap zal zijn... Het eerste boek over Meg, Simon
en de Anderen. Voor alle lezers die zijn opgegroeid met ‘Buﬀy the Vampire Slayer’, ‘Charmed’, ‘Twilight’ en
de ‘Mortal Instruments’-serie is er nu ‘Rode letters’, het eerste boek van Anne Bishop over Meg Corbyn en de
Anderen. Meg Corbyn is een cassandra sangue, een bloedprofeet, die de toekomst ziet elke keer dat haar
huid bloedt. Op de vlucht voor de man die haar gave wil gebruiken om rijk te worden eindigt ze in een
Stadspark van de Anderen – waar de menselijke wet niet geldt... Simon Wolfgard, gedaantewisselaar en
leider van het Stadspark in Lakeside, weet niet wat hem ertoe beweegt om Meg de baan te geven van
Contactmens. Maar als hij Megs geheim ontdekt, moet hij beslissen of zij het waard is om de broze vrede
tussen mensen en de Anderen op het spel te zetten. Anne Bishop is een ‘New York Times’-bestsellerauteur
die met haar boeken meerdere prijzen heeft gewonnen. Megs verhaal gaat verder in haar tweede boek,
‘Zwarte veren’. ‘Anne Bishop weet zulke levensechte personages neer te zetten dat ik het gevoel kreeg echt
in haar wereld rond te lopen. Ik ben verslaafd aan deze serie, kom op met dat volgende deel!’ – ‘USA Today’
Ketenvuur Terry Goodkind 2012-11-21 Avonturier en minnaar, vluchteling en jager, in elk opzicht een
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Hartenbloed Juliet Marillier 2010 Wanneer Caitrin in het Ierland van de elfde eeuw moet vluchten voor haar
gewelddadige familie, komt ze erachter dat haar nieuwe thuis verschillende duistere geheimen herbergt.
Vanaf ca. 16 jaar.
Koude Magie Kate Elliott 2011-07-20 We schrijven eind achttiende eeuw. Europa staat op de drempel van
een industriële revolutie, de eerste luchtschepen varen net uit en het volk lijkt eindelijk in opstand te durven
komen tegen de wrede, koude magiërs die het continent onder controle houden. Magiërs die de lucht om
hen heen letterlijk bevriezen en de technologische vooruitgang van het gewone volk verafschuwen. Cat
Barahal en haar nichtje Bee volgen op school lessen in nieuwe technologieën, maar hen wordt ook geleerd
de koude magiërs te vrezen. Als op een dag zon koude magiër aanklopt bij het huis van haar oom en tante,
waar Cat sinds de dood van haar ouders woont, verandert haar leven van de ene dag op de andere. Haar
oom en tante worden gehouden aan een contract dat jaren geleden is afgesloten en Cat wordt zonder
pardon aan de magiër uitgehuwelijkt. Wie kan zij nog vertrouwen nu zelfs haar familie haar in de steek laat...
Het perfecte voorbeeld van een goed uitgedachte wereld en een belofte voor toekomstige titels. Rob H.
Bedford, SFF World Kate Elliott is Amerikaanse. Ze woont en werkt momenteel in Hawaï, waar ze schrijft aan
een nieuw boek in de wereld van Koude Magie.
Presenting Young Adult Fantasy Fiction Cathi Dunn MacRae 1998 Organizes fantasy literature into subgenres and examines the lives and works of authors in each of the diﬀerent areas
Winds of Fury Mercedes Lackey 1993 In the epic conclusion of the Mage Winds trilogy, Princess Elspeth the
Herald and her partner, Tayledras adept Darkwind, return to Valdemar to confront the evil that is threatening
her homeland.
Kliatt Young Adult Paperback Book Guide 1993
Sanctuary Mercedes Lackey 2006-05-02 In the third novel of the best-selling Dragon Jousters series, The
Altan serf Vetch has escaped the enemy kingdom of Tia, only to ﬁnd his homeland, Alta, enslaved by the evil
Priest-Kings. With a small band of followers, Vetch must gather a secret army of dragon riders to rid their
world of war and magical domination once and for all.
Girl of nightmares Kendare Blake 2014-06-16 Maanden zijn voorbijgegaan sinds de geest van Anna Korlov in
haar kelder de deur naar de hel opende en erin verdween, maar Cas kan haar niet vergeten. Zijn vrienden
herinneren er hem constant aan dat Anna zich opgeoﬀerd heeft opdat hij kan leven, niet halfdood
ronddwalen. Cas weet dat ze gelijk hebben, maar voor hem kan geen levend meisje tippen aan het dode
meisje waarop hij halsoverkop verliefd is geworden. Hij ziet Anna overal: in zijn slaap, maar evengoed
overdag, in visioenen die op nachtmerries lijken. Maar er is iets mis, grondig mis... Dit zijn geen gewone
dromen. Anna wordt gekweld, en elke keer dat hij haar ziet lijkt ze op nieuwe en nog gruwelijkere manieren
gefolterd te worden. Cas weet niet wat er met Anna gebeurd is toen ze in de hel verdween, maar hij weet wel
dat ze niet verdient wat er nu met haar gebeurt. Anna heeft hem meer dan eens gered, nu is de tijd
gekomen dat hij hetzelfde voor haar doet...
Dochter van het keizerrijk Raymond E. Feist 2011-11-28 In samenwerking met de Amerikaanse auteur en
illustratrice Janny Wurts schreef Raymond E. Feist de zogeheten Keizerrijk-trilogie, die zich afspeelt ten tijde
van De Oorlog van de Grote Scheuring en een onmisbaar onderdeel vormt in zijn oeuvre. In deze trilogie
vertelt hij het verhaal van Mara, een jonge vrouw die na de dood van haar vader en broers de Regerend
Vrouwe van de Acoma-clan wordt. Terwijl de oorlog op Midkemia steeds slechter verloopt, moet zij de
familie-eer hoog houden in het Grote Spel van de Raad, de ingewikkelde politiek tussen de heersende
families in het Keizerrijk. Daarbij komt ze niet alleen in conﬂict met de Hoofden van de machtige families,
allen mannen, maar ook met de gevreesde Zwarte Mantels, de magiërs die achter de schermen het leven op
Kelewan besturen. De jonge Mara wordt uit het klooster gehaald na het overlijden van haar vader en haar
broer, om leiding te geven aan de Acoma-clan. Het is aan haar het voortbestaan haar familie te waarborgen.
Sequels Janet Husband 1997 Sequels, the most popular and long-lasting guide to novels in series, returns
with greatly expanded series listings. Mysteries continue to be a mainstay, with fantasy, science ﬁction, and
romance listings, plus non-genre ﬁction selections from authors such as Edward Abbey and Lawrence Durrell.
The authors have carefully sifted through a growing group of series to select those most likely to be available
in a medium-sized public library, weeding out esoteric, obscure, and less popular series. This classic
reference includes hundreds of annotated series, title and subject indexes, and suggestions for reading
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order. Library professionals will ﬁnd Answers to the perennial question, "What should I read next?" Guidance
on the chronology of a series Easy-to-use tools to identify novels by character, setting, and author The
deﬁnitive resource for novels in series Including series started since 1989 and updated through 2007,
Sequels will be the most complete resource for general readers and library patrons as well as readers'
advisors; public, university, and high school reference librarians; acquisition and collection management
librarians; and even bookstore staﬀ and book reviewers. The expanded Sequels, 4th edition, will become the
RA and reference librarian's resource of choice
L'année de la ﬁction ... polar, S.-F., fantastique, espionnage 1999
Talking Book Topics 1999 Includes audio versions, and annual title-author index.
Dancer's Rise Jo Clayton 1993 Imprisoned by a spell for centuries, Serroi breaks free and ﬁnds a job in her
strange new world--to deliver a newly created device to the leader of a distant city-state. Original.
Heilige beelden William Trevor 2014-10-08 William Trevor wordt algemeen beschouwd als de grootmeester
van het korte verhaal. Heilige beelden bevat twaalf verhalen over hoe de liefde van gedaante kan
veranderen. Trevors hoofdpersonen worstelen met gevoelens van liefde, berouw en hoop. Een ober biecht
zijn schokkende criminele verleden op aan zijn -ex-vrouw, een schoolmeisje heeft spijt van de roddels die ze
over haar privéleraar verspreidde, en een jonge vrouw heeft verdriet om haar toekomstige misleidingen.
Trevors tijdloze verhalen delen een ontspannen, onopgesmukte stijl en gaan vaak over op het eerste gezicht
heel gewone mensen die kampen met angsten en verlangens die groter zijn dan zijzelf.
Winds of Change Mercedes Lackey 1993-08-01 In The Mage Winds trilogy, which began with the bestselling novel, Winds of Fate, author Mercedes Lackey continues the epic that started with her ﬁrst published
book, Arrows of the Queen introduced readers to the remarkable land of Valdemar, the kingdom protected by
its Heralds--men and women gifted with extraordinary mind powers--aided and served by their mysterious
Companions--horselike beings who know the many secrets of Valdemar's magical heritage. None but the
Companions remember the long-ago age when high magic was lost to Valdemar as the last Herald-Mage
gave his life to protect his kingdom from destruction by dark sorceries. But now the protective barrier set so
long ago over Valdemar is crumbling, and with the realm imperiled by the dark magic of Ancar of Hardorn,
Princess Elspeth, Herald and heir to the throne, has gone on a desperate quest in search of a mentor who
can teach her to wield her ﬂedgling mage-powers and help her to defend her threatened kingdom.
Bowker's Guide to Characters in Fiction 2007 2008-02
Amazing Stories 1993
Winds of Fury Mercedes Lackey 1994 Princess Elspeth the Herald and her partner, Tayledras adept Darkwind,
return to Valdemar to confront the evil that is threatening her homeland.
De alchemist Michael Scott 2011-06-17 De legende: Nicolas Flamel werd geboren in Parijs op 28 september
1330. Bijna 700 jaar later wordt hij gezien als de grootste alchemist van zijn tijd. Er wordt gezegd dat hij het
geheim van het eeuwige leven heeft ontdekt. Volgens de archieven stierf hij in 1418. Maar zijn graf is leeg
De waarheid: Nicolas Flamel is dankzij het Elixir van het Eeuwige Leven nog steeds in leven. De formule
hiervan zit verborgen in het boek van Abraham de Magus. Dit boek is het machtigste boek met oude magie
dat er bestaat. Dr. John Dee, de hofmagiër van Koningin Elizabeth meer dan 400 jaar geleden, heeft zich
verbonden met de Onsterfelijken, de krachten van het kwaad, die van plan zijn de mensheid te vernietigen
zodra ze het boek in handen krijgen. En als de millenniaoude voorspelling juist is zijn Sophie en Josh Newman
de enigen die hem kunnen tegenhouden als Flamel er tenminste op tijd in slaagt hun bijzondere krachten te
doen ontwaken
Forthcoming Books Rose Arny 1995-02
De Verhalen Robin Hobb 2012-02-13 Een sublieme verhalenbundel die onder meer nieuwe feiten onthult
over de wereld van De Boeken van de Zieners en De Kronieken van de Wilde Regenlanden. Onder haar eigen
naam, Megan Lindholm, liet ze al zien hoe goed ze schreef voor ze onder het pseudoniem Robin Hobb
wereldfaam vergaarde. Een greep uit de onderwerpen in deze bundel: bovennatuurlijke wezens, zwervers
met een groot geheim en... dodelijke katten. De gevarieerde onderwerpkeuze geeft aan hoe hoog en breed
het doek is waarop Megan Lindholm en haar alter ego Robin Hobb hun verhalen penselen.
Dochter van het woud Juliet Marillier 2016-09-08 In de Keltische schemering van het oude Ierland,
beheerst door mythen en magie, ontspint zich een machtige en betoverende geschiedenis. Dochter van het
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vreedzame Midkemia. Na zijn terugkeer van een gevaarvolle verkenningsmissie in Novindus, kiest Rupert
‘Ru’ Avery liever voor een carrière als koopman. Hij wil niet, zoals de meeste anderen die de missie naar
Novindus overleefd hebben, in dienst treden van de prins van Krondor.Ru heeft één grote wens: de rijkste en
machtigste koopman in Midkemia te worden. Hij ontdekt algauw dat die ambitie niet zonder gevaar is, en dat
verraad en steelse moorden immer nabij zijn. Naarmate hij zijn handelsbelangen langzaam en met vallen en
opstaan uitbreidt, komt ook zijn verhouding met Sylvia, dochter van de machtigste koopman in Krondor die
tevens zijn grootste concurrent is, onder druk te staan. Eén ding verdwijnt echter nooit uit zijn gedachten: hij
weet dat de oorlog met de Duistere Koningin verre van gestreden is en dat de onvermijdelijke confrontatie
een grote bedreiging zal vormen voor zijn nieuwverworven rijkdom.
Cassette Books Library of Congress. National Library Service for the Blind and Physically Handicapped 1978
Kind van de profetie Juliet Marillier 2017-02-24 Kind van de Profetie is het derde en laatste deel van Juliet
Marilliers Zeven Wateren-trilogie. In dit magische sprookje, in de Keltische schemering van het oude Ierland,
ontspint zich een machtige en betoverende geschiedenis. De jonge Fainne groeit op aan de ontoegankelijke
en rotsige westkust van Ierland. Veilig en beschermd. Elke zomer kijkt ze uit naar de komst van Darragh,
haar enige vriend. Nu is het tijd om naar Zeven Wateren te gaan om haar familie en historie te leren kennen.
Een zware opdracht, maar in de handen van Fainne ligt het lot van Zeven Wateren. En als zij niet slaagt, dan
zullen allen die zij liefheeft sterven...
What Do Young Adults Read Next? Pam Spencer 1994 Contains entries for over 1,300 books aimed at young
adult readers. Titles have been selected on the basis of their currency, appeal to readers, and literary merit.
De Groene Engeltoren Tad Williams 2017-03-24 De Belegering is het derde deel van Tad Williams’
vierdelige epos Heugenis, Smart en het Sterrenzwaard, de reeks die George R.R. Martin inspireerde om Het
Lied van IJs en Vuur te schrijven. Wanneer de kwade volgelingen van Ineluki de Stormkoning, de ondode
vorst van de Sithi, zich met hun donkere krachten voorbereiden op de allesvernietigende veldslag, en koning
Elias steeds dieper verstrikt raakt in hun duistere wereld, bundelen de medestrijders van prins Jozua hun
krachten bij het laatste toevluchtsoord en verzamelpunt: de Steen des Afscheids. De tijd dringt, en de
overlevenden van het Verbond van het Geschrift komen eveneens bij elkaar om raadsels uit het verleden op
te lossen. Alleen zo kunnen Jozua en de zijnen de machtige vijand verslaan... ‘Baanbrekend... veranderde de
manier waarop mensen dachten over het genre, en maakte de weg vrij voor veel moderne fantasy. Inclusief
mijn werk.’ Patrick Rothfuss

Woud is Boek 1 van de Trilogie van de zeven wateren door Juliet Marillier, winnares van de Alex Award. De
vesting van Zeven Wateren is een afgelegen, vreemde en stille plaats die bedreigd wordt door
vernielzuchtige Britten en Vikingen op oorlogspad. Binnen de muren van de vesting is Vrouwe Oonagh
doorgedrongen, een tovenares die heer Colum in haar bekoringen heeft verstrikt en die de familie wil
vernietigen. Sorcha, dochter van Colum is de enige die de betovering kan verbreken. Als zij faalt, zullen haar
broers sterven... De TRILOGIE VAN DE ZEVEN WATEREN bestaat uit: 1 Dochter van het Woud 2 Zoon van de
Schaduwen 3 Kind van de Profetie
De verloren waarheid Jennifer Haigh 2011-06-17 Sheila, Art en Mike groeiden op in een grote IersAmerikaanse familie in een buitenwijk van Boston. Hun vader is niet gelovig, maar hun moeder is een typisch
Ierse katholiek die haar kinderen heeft opgevoed met de gedachte dat familiegeheimen vooral verborgen
moeten blijven en dat je over een groot aantal zaken maar beter niet kunt praten. Wanneer Art - de oudste
broer, moeders oogappel en de geliefde pastoor van een grote parochie - een paar dagen voor Pasen zijn
telefoon niet meer opneemt en niet reageert op berichten, wordt Sheila bezorgd.
Pure-bred Dogs, American Kennel Gazette 1973-12
Dromerspoel Juliet Marillier 2016-05-20 In ruil voor de hulp bij haar ontsnapping aan een lange en onterechte
opsluiting, belooft de verbitterde genezeres Meidoorn geen wraak te nemen op de man die haar achter de
tralies deed belanden. Achtervolgd door haar celmaat, de stille reus Grim, trekt ze richting het noorden.
Waar ze aan de rand van een mysterieus bos de komende zeven jaar iedereen moet helpen die om hulp
vraagt. Zonder uitzonderingen. Als vervolgens ook de prins van het gebied hoort van haar talenten als
genezeres, neemt het rustige leventje van Meidoorn al snel een onverwachte draai. De Australische
schrijfster Juliet Marillier verwierf met haar Zeven Wateren-boeken wereldwijd een miljoenenpubliek. ‘Een
wereld vol betovering, devotie, gebroken harten en mysterie... levert een smakelijke maaltijd voor de
fantasie.’ Publishers Weekly (met ster)
De onbekende reiziger Diana Wynne Jones
De macht van een koopmansprins Raymond E. Feist 2011-12-07 Tweede deel van een magniﬁeke vierdelige
cyclus, De boeken van De Slangenoorlog, die de lezer terugvoert naar Midkemia en naar een innemend
weerzien met oude bekenden. Ver weg, op het vasteland van Novindus, hebben zwarte machten zich
aaneengesloten ondere het vaandel van een Duistere Koningin, voor een groot oﬀensief tegen het
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