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Zonder het te weten wordt Mitchell McDeere, briljant
rechtenstudent van arme komaf, al geruime tijd in de gaten
gehouden. Zodra hij afstudeert, biedt het prestigieuze
advocatenkantoor Bendini, Lambert & Locke hem niet alleen
een zeer aantrekkelijke baan aan, maar overlaadt het de
pasgetrouwde Mitchell ook nog eens met extraatjes zoals een
vorstelijk salaris, een prachtig huis met een zeer lage
hypotheek en talrijke bonussen. Niets laat het kantoor
onbeproefd om het Mitchell naar de zin te maken. Er moet
natuurlijk wel wat tegenover staan: absolute loyaliteit, een
negentigurige werkweek en haast onhaalbare resultaten. Na
verloop van tijd begint de dodelijke vermoeide Mitchell zich
ongemakkelijk te voelen in het strakke keurslijf van zijn
werkgever. Wat gaat er schuil achter de respectabele façade
van het kantoor en wat speelt zich af op de ontoegankelijke
bovenste verdieping?
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In Tachtig dagen wit wordt studente Lily door haar beste
vriendin, de verleidelijke en onbeschaamde Liana,
geïntroduceerd in een spannende nieuwe wereld vol
passie en avontuur. Lily ontmoet Leonard, een man met
wie zij zich direct verbonden voelt; Dagur, de knappe
drummer van een wereldberoemde rockband; en de
gevierde fotograaf Grayson en zijn mysterieuze partner.
Ze geniet van elke nieuwe ervaring, maar Lily weet dat
ze nog steeds niet gevonden heeft waar ze uiteindelijk
naar op zoek is. Vina Jackson is het pseudoniem van
twee bekende schrijvers, die voor het eerst, en anoniem,
samenwerken. De een is een succesvol auteur, de ander
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een schrijver die ook werkzaam is in de Londense City.
Tachtig dagen wit is het vijfde deel in de zinderende
Tachtig dagen-serie.
Meer dan een jaar geleden vermoordde de vriendelijke
Jason Getty een man die hij nooit had willen leren
kennen. Het probleem begroef hij vervolgens iets te
dichtbij. Wanneer hij eindelijk leert leven met de realiteit
van zijn daad vindt de politie twee andere lijken in zijn
tuin.
Omdat Vos het gezellig wil maken in zijn hol, gaat hij
naar Kunstmuseum Den Haag. Hij vindt er allerlei mooie
schilderijen en andere kunstwerken. Maar dan wordt
Berlage wakker! Prentenboek over de architect Berlage
(1856-1934), met kleurenillustraties gebaseerd op zijn
werk. Voorlezen vanaf ca. 5 t/m 8 jaar.
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had
gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek
van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in
1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841
ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar
lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de
meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn
vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk
vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen
aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van
de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis.
Het boek slaat direct in als een bom en opent vele
Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het
slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de
Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd
door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden
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Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen
Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek
verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met
een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van
Bianca Stigter
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