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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?
De nogal onbeholpen en naïeve Russische sergeant Grigorij (Grisja) Iljitsch
Paprotkin vlucht in 1917 uit een Duits krijgsgevangenenkamp. Tijdens zijn tocht
naar huis ontmoet hij de resolute Babka, die verliefd wordt op de onbekommerde
soldaat en hem de papieren van een andere man verschaft. Maar Ilja Pavlovitsj
Bjusjev, zoals Grisja nu door het leven gaat, wordt opgepakt en door het
Page 1/5

File Type PDF M52 Engine For Sale File Type
krijgsgerecht als spion en overloper ter dood veroordeeld. Als hij kan bewijzen
wie hij in werkelijkheid is, wordt het doodsvonnis opgeheven, maar een deel van
de legerleiding is het hier niet mee eens... Een Duitse patrouille heeft de
Russische soldaat Grisja ergens in de eindeloze winterse bossen opgepakt en
gearresteerd. Hij laat het naamplaatje van de gesneuvelde Bjuschev zien en zegt
dat hij gedeserteerd is. Maar de Duitsers wantrouwen zijn verhaal, beschouwen
hem als spion en veroordelen hem ter dood. Als hij zijn echte naam bekend
maakt en kan bewijzen dat hij de in december 1917 ontvluchte sergeant Grisja
Paprotkin is, op weg naar huis, wordt het oordeel ingetrokken. Hij wordt in een
kamp tewerkgesteld maar heeft geluk. Hij mag samen met een Joodse
meubelmaker doodskisten timmeren. Hij maakt zich snel onmisbaar, is geliefd bij
de Duitse soldaten, krijgt beter eten en mag zelfs zijn liefje ontvangen. Maar er is
onderling strijd in de kampleiding over het lot van Grisja. Een van de
bevelhebbers ziet de militaire discipline en gehoorzaamheid van de soldaten
achteruitgaan en stelt tijdens het verlof van zijn gehate rivaal alles in het werk om
het doodsoordeel hoe dan ook te laten voltrekken. Als de naïeve en
zachtmoedige Grisja begrijpt dat zijn einde nadert, is hij zo van zijn stuk dat hij
het aanbod van de Duitse bewakers om hem te laten ontsnappen, voorbij laat
gaan. Zij proberen contact op te nemen met hun generaal op verlof in Duitsland.
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Grisjas lot is ineens afhankelijk van een telefoonverbinding met Berlijn. Maar
door de zware sneeuwval hebben de kabels het begeven. Een groep soldaten
begeeft zich op weg om de breuk in de telefoondraad te vinden...
Veronica is dan wel het grootste meisje van de klas, maar dat betekent nog niet
dat zij ook de sterkste van allemaal is.
Pleidooi tegen de liberalisering van de wereldhandel vanwege de negatieve effecten op
het milieu en de internationale inkomensverdeling.
Leiderschapsuitdagingen ontrafeld via alle onderdelen van het bekende Zwitserse
zakmes.
Catharina de Grote wil geen bijwagen zijn van haar man, de Russische tsaar. Met hulp
van invloedrijke minnaars krijgt ze in 1762 de tsaar achter de tralies en grijpt ze de
macht. Sommige vrouwen gebruiken nog brutere methoden om aan de top te komen.
Agrippina vergiftigt twee echtgenoten en dwingt rivalen tot zelfmoord om haar zoon
Nero op de Romeinse troon te krijgen. Maar er zijn ook vrouwen die op een
vreedzamere manier grootsheid bereiken. Zo redt Florence Nightingale duizenden
soldaten in de Krimoorlog en ontdekt Marie Curie radioactiviteit. Veel plezier met 144
pagina’s over bijzondere vrouwen.
Geromantiseerde biografie van de Russische monnik (1871-1916), die door zijn
heilzame invloed op de aan bloederziekte lijdende tsarevitsj een machtspositie aan het
hof wist te verwerven.
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Toen het Romeinse rijk eenmaal een wereldrijk was kwam er een einde aan de
republiek. Rome baadde in bloed. De burgeroorlogen waren zo gewelddadig geweest
dat het volk blij was met een alleenheerser die vrede bracht. Hij noemde zichzelf
Augustus: ‘de door God begunstigde’. De lugubere roem van de door Augustus
gestichte dynastie is nooit verbleekt. Er is geen familie die kan bogen op een
vergelijkbare rij fascinerende namen. Tiberius, berucht om zijn perversiteit, was een
formidabele generaal die eindigde in verbitterde afzondering; Caligula, gevreesd
vanwege wreed-heden en vernederingen, reed over de zee; Agrippina, Nero’s moeder,
wrong zich in bochten om haar zoon, die haar zou vermoorden, aan de macht te
brengen; Nero zelf trouwde met een eunuch en bouwde een sprook-jespaleis op de
restanten van het door vuur verwoeste centrum van zijn stad. Tom Holland schetst een
ver-bijsterend portret van Romes eerste keizerlijke familie. Dynastie gaat over haar
aantrekkingskracht en over de bloedige slagschaduwen van haar misdaden, over de
imposante hoofdstad die door Augustus in marmer werd herbouwd en over donkere
Duitse bossen vol barbaren. De personages vormen een spectaculaire cast van
moordenaars en metroseksuelen, overspeligen en druïden, konkelende groot-moeders
en weerspannige gladiatoren.
Peter Hinssens uitdagend boek over de toekomst van onze digitale wereldPeter
Hinssen is een van de internetpioniers in België en Europa. Hij is een veelgevraagde
keynotespreker over de hele wereld en zal in de tweede helft van 2010 speciaal
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adviseur zijn tijdens het Belgische voorzitterschap van de EU. Zijn nieuwe boek vertrekt
van de stelling dat wij slechts halverwege de digitale revolutie staan. We gaan nu over
naar het diepe deel van het zwembad. Het volgende stuk zullen we echt moeten
zwemmen. Het gebruik van technologie is immers geen nieuwigheid meer. Digitaal is
het nieuwe normaal. We zullen ons enkel kunnen onderscheiden door de intelligente
manier waarop we met technologie omgaan. Over die attitude en de bijbehorende
gedragsaanpassingen gaat dit boek.
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.
AutocarThe Lakeside Annual Directory of the City of ChicagoNorth eastern reporter. second
seriesIEEE Membership DirectoryDigitaal is het nieuwe normaal (E-boek)Lannoo Meulenhoff Belgium
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