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In het Duitsland van vlak voor de Tweede Wereldoorlog heeft een jonge lerares
de klas overgenomen van haar geliefde docente - en grote voorbeeld. De
jongens dragen Thekla op handen. Omdat ze hen graag wil blijven begeleiden,
past ze zich steeds meer aan aan het nationaal-socialistische klimaat van die
dagen. Meer dan we - terugkijkend - kunnen waarderen. Als een aantal jongens
uit de klas bij de Hitlerjugend gaat, breekt Thekla een lans voor de enige jongen
wiens ouders daarmee niet akkoord gaan. Daarmee ontketent zij krachten die
Burgdorf, het leven van haar leerlingen, maar ook Thekla's eigen leven op zijn
kop zetten.
Rechter Sonia wordt ingehaald door haar verleden wanneer ze over een
geruchtmakende moordzaak moet beslissen. Een rijke vrouw uit invloedrijke
kringen wordt doodgeschoten in een achterstandswijk en haar zoon Nile,
reclasseringsambtenaar van beroep, wordt aangewezen als hoofdverdachte.
Sonia kent de betrokkenen uit haar beruchte studietijd in de jaren ‘60 en de zaak
brengt haar terug naar diep verdrongen geheimen. Wat had de vermoorde vrouw
te zoeken in een ghetto en wat heeft haar zoon hiermee te maken? Scott Turow
(1949) is naast schrijver ook partner bij een groot advocatenkantoor in Chicago.
Met zijn rijke kennis van recht schreef hij de eerste zogenaamde ‘legal thrillers’.
‘De aanklager’ is het bekendste werk van Turow dat verfilmd is met Harrison
Ford in de hoofdrol. Ook boeken als ‘Smartengeld’, ‘Het bewijs’ en ‘De
beschuldiging’ zijn niet meer van de boekenplanken weg te denken. Met meer
dan dertig miljoen verkochte exemplaren en boeken vertaald naar veertig talen is
Turow een van de succesvolste auteurs van de Verenigde Staten.
Het vervolg op Hoorntjes, hamburgers en harige billen Zondag 17 juli Dit tweevriendjes-voor-de-prijs-voor-één-scenario staat niet in Muttis Zo wordt iedere
sufkop verliefd op je. 7.55 Dit betekent wel dat ik altijd en overal op mijn qui-vive
moet zijn qua schoonheid en glamour. Een van mijn vriendjes zou wel eens zo
zoenlustig kunnen zijn dat hij bij het krieken van de dag al hiernaartoe komt
geracet. Dan moet ik voorbereid zijn. Maar niemand mag het weten. Ik moet
glamour uitstralen, maar dan op een natuurlijke ik-kom-net-uit-bed-manier.
Dussss, een piepklein beetje foundation, een vleugje poeder, lippenstift, mascara
en een ietsje eyeliner. 8.00 uur Goed, wat moet ik aan? Nachtkleding of
dagkleding? 8.01 uur Geen Teletubbies-pyama, dat is een ding dat zeker is. 8.06
uur Spijkerrokje en een t-shirt? Yep. Georgia heeft eeuwen gewacht tot er een
vriendje langskwam en nu heeft ze er twee tegelijk: Robbie de Oorspronkelijke
SeksGod en Masimo, de Italiaanse zanger en Liefdesgod. Wie van de twee gaat
het worden?
Beryl Tavistock weet niet beter of haar ouders zijn doodgeschoten in Parijs, in
1973. Dan wordt haar opeens verteld dat haar vader haar moeder heeft
omgebracht en vervolgens zelfmoord heeft gepleegd. Omdat ze dat niet kan en
wil geloven – daarvoor hielden haar ouders te veel van elkaar – reist ze af naar
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de Franse hoofdstad. Haar zoektocht leidt haar steeds verder de duistere wereld
van spionage en contraspionage binnen, zodat ze al snel beseft dat ze het
zonder hulp niet redt. Het verleden lijkt nog springlevend, en er blijken mensen te
zijn die zelfs niet terugschrikken voor geweld om bepaalde geheimen diep
begraven te houden. Voormalig CIA-agent Richard Wolf is haar enige hoop.
Maar durft ze hem wel te vertrouwen nu vrienden vijanden blijken te zijn... en
vijanden moordenaars?
1915-16, 1918-19, 1925, 1927, 1929 include sections of the "Geologische
overzichtskaart van den Nederlandsch Indischen archipel".
In `De wonderbox gaat Roman Krznaric op zoek naar antwoorden op grote
levensvragen. Die zoekt hij niet in de geluks-psychologie of bij zelfhulpgoeroes, maar in
de geschiedenis. De geschiedenis levert namelijk beproefde wijsheden op, gebaseerd
op de levenservaring van velen. Voor de Australische denker Roman Krznaric is de
geschiedenis een `wonderbox vol levenswijsheid. Of het nu gaat om opvoeding, werk,
geld of sterven. In `De wonderbox komt Krznaric met verrassende inzichten, gebaseerd
op historische feiten en verhalen. Maak deze avontuurlijke tijdreis met Roman Krznaric
en verwerf gloednieuwe inzichten in moderne levenskunst. Roman Krznaric is
cultuurhistoricus en medeoprichter van en docent aan de School of Life in Londen.
`Een boek vol verrassende resultaten uit het verleden. Met wel degelijk resultaten voor
de toekomst. de Volkskrant
Inspecteur Lindsay Boxer is in ‘De vierde seconde’ vastberadener dan ooit. En dat
terwijl er een zenuwslopende rechtszaak tegen haar loopt na een schietpartij die een
tiener fataal werd. Ze zoekt de rust op in het huis van haar zus aan de rustige kust van
San Francisco. Tijd om uit te rusten wordt haar niet gegund, want het badplaatsje wordt
opgeschrikt door meerdere brute moorden. Ook al is ze op non-actief gesteld, Lindsay
zou Lindsay niet zijn als zij niet samen met haar vriendinnen op onderzoek uit zou
gaan! Kan ze zich op een nieuwe moordzaak storten, terwijl ze zelf verdachte in een
zaak is? Laat je meeslepen door Pattersons vierde deel in de ‘Women’s Murder
Club’-reeks over vriendschap, romantiek en misdaad. James Patterson (1947) is een
wereldberoemde Amerikaanse auteur en filantroop, die tot 1996 eveneens werkzaam
was als reclamemaker. Sinds 1976 heeft hij meer dan tweehonderd boeken
gepubliceerd, waarvan er in totaal meer dan 300 miljoen exemplaren zijn verkocht. 76
titels stonden op nummer één op de bestsellerlijst van de New York Times, waaronder
President vermist, dat hij samen met Bill Clinton schreef. Deze cijfers maken hem een
van de meest succesvolle en best verkopende auteurs ooit. Patterson is het
meesterbrein achter de Alex Cross en Women’s Murder Club thrillerreeksen, die beide
zijn verfilmd. Daarnaast heeft hij meerdere romans en kinderboeken op zijn naam
staan. Zowel voor zijn schrijven als voor zijn liefdadigheidswerk heeft hij verscheidene
prijzen gewonnen en onderscheidingen gekregen, waaronder de Edgar Award van de
Mystery Writers of America en de Literarian Award van de National Book Foundation.
De wonderboxverrassende geschiedenissen in levenskunstHave, Ten
Verslag door de Duitse antropoloog en reiziger (1754-1794) van zijn reis door België en
Nederland, met veel aandacht voor politiek, economie en kunst en cultuur
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