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Een anonieme tip Een groot schandaal Een nieuwe zaak voor Theo Boone De dertienjarige Theo Boone kent elke rechter, politieagent en rechtbankmedewerker in Strattenburg. Hij heeft zelfs geholpen een
voortvluchtige crimineel terecht te laten staan. Maar zelfs een toekomstige steradvocaat als Theo ontkomt niet aan verplichte schooltoetsen. Wanneer er een anonieme tip binnenkomt bij Theo’s
schoolbestuur over te hoge toetsuitslagen op een andere middelbare school, belandt Theo in het onderzoek naar een grootschalig fraudeschandaal. Zijn toekomst als advocaat staat op het spel, dus moet
Theo voorzichtig handelen en zijn instinct volgen voor een rechtvaardige afloop.
Een verbijsterende moord Een bizarre rechtszaak En de diepe wonden die ze slaan in een kleine gemeenschap Pete Banning is een van de meest geliefde inwoners van Clanton, Mississippi. Oorlogsheld,
patriarch van een invloedrijke familie, herenboer, vader, goede buur en trouw lid van de Methodistische Kerk. Maar op een ochtend in 1946 staat hij vroeg op, rijdt naar het stadje, loopt de kerk binnen en
schiet kalmpjes zijn vriend, de dominee Dexter Bell, dood. En alsof dat niet schokkend genoeg is: het enige wat Pete erover wil zeggen – tegen de sheriff, tegen zijn advocaat, tegen de rechter, tegen zijn
familie en vrienden, en tegen de inwoners van Clanton – is ‘Ik heb niks te vertellen.’ Hij is niet bang voor de dood en bereid zijn motief mee het graf in te nemen. In zijn meest schokkende en aangrijpende
boek neemt John Grisham ons mee op een ongelooflijke reis van het Amerikaanse Zuiden ten tijde van de rassenscheiding van Jim Crow, naar de jungle van de Filipijnen tijdens de Tweede Wereldoorlog;
van een krankzinnigengesticht vol geheimen, naar de rechtszaal van Clanton, waar een wanhopige advocaat er alles aan doet om zijn cliënt te redden.
Woody Lambert zit in de problemen. Hij komt uit een gebroken gezin, haalt slechte cijfers op school en zijn oudere broer Tony is op proef vrijgelaten nadat hij gearresteerd was voor drugsbezit. Op een avond
is Woody onbedoeld van de partij als zijn broer en diens vriend Garth al bierdrinkend door Strattenburg rijden in een oude Mustang. Algauw lopen de zaken uit de hand als Garth de verkopers in een
avondwinkel bedreigt met een nepwapen. Ook al heeft Woody niets met het voorval te maken, toch wordt hij gearresteerd als medeplichtige. Als hij geen goede juridische bijstand krijgt, zal hij naar de
jeugdgevangenis moeten. Natuurlijk springt Theo Boone te hulp. Immers, het is zijn ambitie de beste advocaat van de staat te worden. Alleen zal dat nog jaren duren – Theo is pas dertien. En Woody heeft nú
hulp nodig...
Als jongeman hield Daniel Klein een schriftje bij met korte citaten en levenslessen van grote filosofen, voorzien van eigen commentaar. Op gevorderde leeftijd vindt hij het schriftje terug. Hij raakt opnieuw
geïnspireerd door deze denkers en door wat ze te melden hebben over de juiste manier van leven. Met veel humor en zelfrelativering voert Klein de lezer langs de grote namen van de filosofie. Met
aanstekelijk plezier maakt hij duidelijk wat hedonisme, existentialisme, de leer van de vrije wil en al die andere stromingen eigenlijk inhouden – en vooral wat ze betekenen voor uw en zijn persoonlijk leven en
voor dat van zijn hond.
Tijdens de 19de eeuw maakte Belgie een transport- en communicatierevolutie door. Dit boek schetst op indringende wijze de ontwikkeling van de telecommunicatie, de toename van het wegverkeer, de
vorming van een netwerk van binnenwateren, en de razendsnelle groei van het spoorweg- en buurtspoorwegnet. De auteur bendadert het onderwerp - voor het eerst - op een kwantitatieve wijze en
analyseert het actieve ingrijpen van de overheid in de verschillende sectoren. Het resultaat is een geheel nieuwe benadering van een van de meest dynamische sectoren van de Belgische Industriele
Revolutie."
Kahneman neemt de lezer mee op een ontdekkingsreis door de krochten van ons brein in dit zeer toegankelijke boek (...). Hij presenteert theorieën, lepelt verrukkelijke anekdotes op, (en) onderwerpt de lezer
aan testjes.' ***** De Volkskrant Daniel Kahneman, een van belangrijkste psychologen ter wereld, ontving de Nobelprijs voor de Economie voor zijn invloedrijke werk dat het traditionele rationele
beslissingsmodel ter discussie stelde. Zijn gedachtegoed heeft diepgaand effect gehad op vele terreinen - onder andere economie, psychologie en politiek - en nu geeft hij in één boek een overzicht van al die
jaren onderzoek en wetenschap. 'Een verbazingwekkend rijk boek: helder, diepgravend, vol verrassende inzichten en waardevolle zelfhulptips. Het is altijd vermakelijk en af en toe zelfs ontroerend, met name
als Kahneman zijn samenwerking met Tversky memoreert. (...) Iedereen moet dit kopen en lezen.' New York Times Book Review
Adriana heeft altijd al geweten dat zij door haar aristocratische ouders is uitgehuwelijkt aan de zoon van goede vrienden. En zij weet ook dat hij, Colton, het daar helemaal niet mee eens is. Liever dan te
trouwen met een mager scharminkel dat hij niet eens zelf heeft uitgekozen, trekt Colton ten strijde tegen het leger van Napoleon.Dat was zestien jaar geleden. Nu is Colton, de charmante legerofficier,
teruggekeerd uit de oorlog - en gelooft hij zijn ogen niet. Die kleine Adriana van vroeger is een beeldschone jonkvrouw geworden. Alle mannen aan het Engelse hof begeren haar, alle vrouwen benijden
haar.De temperamentvolle Adriana zelf is erg benieuwd naar de man die haar ooit durfde af te wijzen.
Achter het sierlijke smeedwerk dat de rijken in New Orleans beschermt, sluimeren geheimen die Aurore Le Danois Gerritsen een leven lang verborgen heeft weten te houden. Geheimen die het bestaan van
haar nietsvermoedende familie ingrijpend kunnen veranderen. Nu Aurore voelt dat ze gaat sterven, weet ze dat ze de waarheid moet vertellen. Er is maar één man aan wie ze haar verhaal wil toevertrouwen:
Phillip Benedict. Hij is geïntrigeerd door haar voorstel, maar koestert ook argwaan. Het gebeurt tenslotte niet iedere dag dat de matriarch van een vooraanstaande blanke familie haar levensgeschiedenis op
schrift wil laten stellen door een zwarte journalist. Uiteindelijk stemt hij toe, en algauw beseft hij dat hij hiermee het meest controversiële verhaal van zijn leven in handen heeft. Maar niets kan hem
voorbereiden op de verstrekkende gevolgen van Aurores schokkende onthullingen... Dit verhaal is eerder verschenen en is ook verkrijgbaar in de 2-in-1 e-bundel Storm over Louisiana - een familiesaga

Praktische oefeningen om conflicterend taalgebruik te vermijden en door openheid, luisteren, mededogen en een kwetsbare opstelling tot wederzijds begrip te komen.
Diesel Models 2750, 2755, 2855N, 2955
Kyle McAvoy draagt al vijf jaar een geheim met zich mee. Tijdens een feestje is er iets gebeurd waar hij nooit meer aan terug wil denken. Wanneer een video-opname van het betreffende
feestje in verkeerde handen valt, wordt hij gedwongen zijn carrière op het spel te zetten. Daarbij riskeert hij niet alleen een gevangenisstraf, maar ook zijn leven...
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Derde deel in de populaire en succesvolle VESPASIANUS-serie, door NRC Handelsblad verkozen tot de beste boeken van 2011 'Het tempo is onverbiddelijk, en maakt het tot een boek dat je niet weg kúnt
leggen.!' - Goodreads.com Vespasianus is als officier aan de grens van het Romeinse Rijk gestationeerd, waar hij lokale opstanden moet onderdrukken en de Romeinse wet moet implementeren. Maar
politieke gebeurtenissen in Rome Tiberius toenemende krankzinnige uitspattingen en de groeiende graancrisis roepen hem terug naar de stad. Als Caligula keizer wordt, gelooft Vespasianus dat de situatie
zal verbeteren. In plaats daarvan ziet hij de jonge keizer van Romes rijzende ster veranderen in een bloeddorstige, incestueuze, machtsbeluste gek. Overdadige bouwprojecten, eindeloos veel
gladiatorenspelen, Caligulas openbare vertoningen van de relatie met zijn zuster Drusilla, en een doodsbange senaat vallen in het niet bij zijn meest ambitieuze plan. Caligula wil de brug slaan naar de baai
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van Napels en gekleed in het borststuk van Alexander de Grote de stad binnenrijden. En Vespasianus krijgt de taak toebedeeld om naar Alexandrië te reizen en het borststuk uit het mausoleum van
Alexander te stelen. De missie van Vespasianus leidt tot diefstal, geweld en chaos en uiteindelijk tot hoogverraad
Chronologisch gerangschikte oorlogservaringen van meer dan honderd Nederlanders.
Parijs, tweede helft 19de eeuw. Door de ambitieuze stadsvernieuwingswerken van baron Haussmann verdwijnen er complete wijken van de kaart. De huizen van duizenden Parijzenaars worden onteigend.
Ondertussen kabbelt het leven van Rose Bazelet rustig voort, ze leest Le Petit Journal en maakt wandelingen in de tuinen rond het Palais du Luxembourg. Tot de dag waarop de noodlottige brief komt: haar
huis ligt op het tracé van de boulevard Saint-Germain en moet worden afgebroken. Haar wereld dreigt in te storten, maar Rose bindt de strijd aan met de prefect en met de keizer, om het familiebezit te
redden, het huis dat een angstvallig bewaard geheim herbergt..
Alweer het zesde deel in de heerlijke, schaamteloze it-girl-serie. Het regent non-stop op Waverly Academy, maar voor Jenny Humphrey is de wereld een en al zonneschijn. Er zijn twee weken voorbijgegaan
sinds ze bijna van school werd gestuurd, en sindsdien is ze de nieuwe it-girl. Maar bij veel macht hoort ook veel verantwoordelijkheid - en nog meer problemen. De meiden op Waverly Academy zijn allemaal
even mooi, rijk en schaamteloos... maar er kan er maar één de it-girl zijn!
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