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Tom Meron is een gelukkig getrouwde vader van twee kinderen die een kalm
leventje leidt en nog nooit in de problemen is geweest. Maar op een rustige
zaterdagmiddag ontvangt hij een telefoontje dat zijn leven voorgoed zal
veranderen: zijn vriend Jack Calley, een succesvolle advocaat, schreeuwt om
hulp. En dan hoort Tom door de telefoon hoe Jack wordt vermoord. Zijn laatste
woorden, gericht aan de moordenaar, zijn het adres waar Tom met zijn gezin
woont. Verward en doodsbang ontvlucht Tom het huis. Dan blijkt dat zijn vrouw
wordt vermist, er een lijk in haar kantoor is gevonden en de politie de jacht op
hem heeft geopend. En terwijl Jacks moordenaar hem op de hielen zit, heeft Tom
geen flauw idee wat er allemaal aan de hand is...
Das faktenreiche Lexikon ist ein zuverlässiges Kompendium für alle, die sich mit der Fliegerei
und den angrenzenden Bereichen der Luftfahrt beschäftigen. Für Ingenieure, Piloten und
Mitarbeiter von Fluggesellschaften ist dieses Werk ebenso informativ wie für ambitionierte
Luftfahrtinteressierte. Die vierte Auflage des Buches enthält aktuelle Lexikoneinträge, deren
Umfang wieder deutlich erweitert wurde. Zu vielen Bereichen der Luftfahrt, wie Flugzeugbau,
Flugwetter, Luftrecht, Flugsicherheit sowie Fluglinien- und Flughafenbetrieb, kann der Leser
sorgfältig ausgearbeitete Artikel finden. Sie geben Auskunft über Zusammenhänge innerhalb
der Aviatik aus technischer, organisatorischer, kommerzieller und historischer Sicht. Zahlreiche
Internet-Adressen eröffnen die Möglichkeit zur weiteren Recherche.
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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