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"Thuis zat mijn Brenda, acht maanden zwanger, en op de
barkruk naast me zat Lieve, roodharig met sproeten, en vanaf
het eerste moment dat mijn ogen de groene van haar vonden,
wist ik dat ik de fout van mijn leven zou begaan.
Ze was betoverend. Ik gebruik het woord niet vaak, maar zij
was het in de ware zin des woords.
‘Hou m’n kruk vrij,’ zei ze op een gegeven moment, analoog
aan Hazes en zijn stompzinnige lied. Die komt dus nooit meer
terug, dacht ik.
Maar dit verhaal ging niet als in de teksten van de
volkszanger. Ze was echt alleen even naar de wc geweest en
een paar minuten later was Lieve - want zo noemde ze zich er weer.
Ze vroeg me of ik haar naar huis wilde brengen. Ik kon
nauwelijks geloven dat het echt gebeurde. Ze was te jong, ik
te oud en vooral te getrouwd. En bovendien zou ik binnen een
paar weken vader worden.
Natuurlijk had ik haar moeten bedanken voor haar gezelschap en aan moeten bieden een taxi voor
haar te bellen. Drie kussen op de wang en dat was dan dat.
Zo had het moeten gaan.
Maar zo ging het niet."
Twintig jaar geleden bedroog Paul Meertens de vrouw met wie hij pas getrouwd was. Nu, terwijl hij
een goede baan bij een IT-bedrijf heeft, staat hij oog in oog met zijn onenightstand van toen, Lieve
Breevoort. Ze solliciteert naar de functie van managementassistente. Paul is van slag, maar herpakt
zich. Hij besluit een afwijzingsbrief te sturen en het hele voorval zo snel mogelijk te vergeten. Maar
zo makkelijk laat Lieve zich deze keer echter niet aan de kant schuiven. Weldra ziet hij haar terug
als danslerares van zijn jongste dochter, als de nieuwe squashpartner van zijn vrouw en als de
invalster op school. Hij begint haar werkelijk overal te zien. Wordt hij gek? Nee, het is erger dan dat.
Ze is uit op wraak en ze heeft verdomd lang de tijd gehad om die voor te bereiden…
"Wat een boek!! Superspannend tot de laatste blz. Af en toe een beetje gruwelijk, zelfs zo erg dat
mijn maag af en toe een beetje raar voelde en je de pijn bijna zelf kon ervaren, maar dit heeft mij
totaal niet gestoord.
Doordat het verhaal niet heel lang is en de spanning voortdurend opgebouwd wordt heb je dit boek
in een recordtempo uit.
Dit was mijn eerste kennismaking met Edward Hendriks, maar zal zeker de laatste niet zijn. Top
boek!!" - recensie op Hebban.nl
"Door het hoge tempo wordt de lezer al meegesleept, maar ook de vele ontwikkelingen die zich
razendsnel na elkaar opvolgen zorgen ervoor dat de aandacht behouden blijft." - Passie voor Boeken
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"Het meisje van toen is in een paar uur uitgelezen. Niet alleen omdat het een novelle is, maar ook
doordat het simpelweg niet weg te leggen is. Ideaal dus om je even te verliezen in een spannende
thriller waar wraak een bizarre wending neemt." - Woorden van Meij
"Het meisje van toen is een spannende thriller die de vaart er constant in houdt. Eén die je niet meer
loslaat tot aan het zinderende slot." - recensie op bol.com
"Het meisje van toen kent een goede opbouw: van een rustig begin waarin we Paul leren kennen,
naar het best wel spannende einde. Een sterke maag is bij het lezen van deze novelle overigens
aanbevolen." - ThrillZone
"Wat een heerlijk verhaal is dit! Ik kan niet anders zeggen. Het is spannend vanaf het begin tot het
einde met een goede opbouw en een leuke twist aan het einde. Het is altijd knap als een schrijver in
een kort verhaal alles kan vertellen met een goed kloppend einde." - Connies Boekkies
Een snoeiharde wraakthriller van Apple Books Bestselling Author Edward Hendriks. Lees ook mijn
gratis e-books.
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Download online boek Nederlands (actie) Het meisje van toen Edward Hendriks , Are you
looking for (actie) het meisje van toen PDF?. If you are areader who likes to download (actie) het
meisje van toen Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more
options now than ever before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors
like The Nook, or maybe just because people want choices, it is now possible to get (actie) het meisje
van toen Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading (actie) het meisje van toen Pdf? You may
think better just to read (actie) het meisje van toen Pdf the old fashioned way you know, as in
paperbacks or hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become
obsolete, there are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these
benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read (actie) het meisje van toen electronically, as
you are saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you
download than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally,
(actie) het meisje van toen Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you
can easily download (actie) het meisje van toen Pdf to read on the plane or the commuter train,
whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download (actie) het meisje van toen Pdf from our online library.
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