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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...
Studieboek op hbo-niveau.
Relaas van een jonge pastor die samen met zijn vrouw in een zeer kleine gemeente
leerde inzien dat liefde, aanvaarding en vergeving de garanties zijn voor een
christengemeente.
Deze introductie tot het strafrecht biedt een grondige kennismaking met het materiële
strafrecht, het strafprocesrecht en het sanctierecht. De achtste editie is geactualiseerd naar de
stand van de wetgeving per 1 oktober 2020. In het bijzonder heeft de inwerkingtreding van de
Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen tot veel wijzigingen geleid.
Populair-wetenschappelijk overzicht van de geschiedenis van Europa vanaf de oude Grieken
tot heden.
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Inleidend studieboek op hbo/wo-niveau.
De Surinaamse Sandra woont in een achterstandswijk. Ze gaat als enige uit haar wijk naar het
zelfstandig gymnasium. Alles op 'het gym' is anders dan ze gewend is. Haar klasgenoten zitten
op hockey, praten onverstaanbaar bekakt en hebben belachelijke namen als Jojanneke en
Liselotte. Hoe moet Sandra omgaan met de kakkers die ze nu vrienden noemt? En wat moet
ze doen met die ene klasgenoot die vastberaden is haar het leven zuur te maken? Sandra
vecht voor een plek in een wereld waarin oude regels niet meer gelden en nieuwe regels
volkomen onbegrijpelijk zijn. Het gym is een briljant en schrijnend verhaal over de
multiculturele kramp van Nederland, eindelijk eens van binnenuit en met ongelooflijk veel
humor beschreven door een van Nederlands meest getalenteerde schrijvers. Karin
Amatmoekrim publiceerde eerder drie romans, die allemaal lovend werden ontvangen door de
pers. Voor haar laatste roman Titus (2009) won ze de Black Magic Woman Literatuurprijs. Ze
schrijft regelmatig voor nrc.next, De Groene Amsterdammer en de Volkskrant. 'Amatmoekrim
schrijft direct, precies en dwingend.' vrij nederland 'Amatmoekrim blijft de nieuwsgierigheid
prikkelen.' de volkskrant
Chronologisch gerangschikte oorlogservaringen van meer dan honderd Nederlanders.
Psychiatrie Een Inleiding: 8th EditionPearson Education

Beeld van het leven in een Duits concentratiekamp, o.m. aan de hand van
interviews met overlevenden en van tekeningen die de moeder van de auteur in
die periode maakte.
Studieboek voor het hoger onderwijs.
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Hoe ver moet je gaan voor een goede date? Adele Harris heeft geen idee! Ze
heeft inmiddels zoveel mislukte dates gehad, dat ze ervan overtuigd is geraakt
dat ze vervloekt is en gedoemd alleen te blijven. Hoe kan het anders dat elke
man met wie zij op date gaat zijn verstand én zijn manieren lijkt te verliezen?
Voor Adele is het duidelijk: het kan in ieder geval niet meer erger worden... Maar
als zij haar zus na een gestrand huwelijk van mentale bijstand gaat voorzien, en
haar jeugdliefde Zach tegen het heerlijke lijf loopt, komt ze erachter dat het wél
erger kan. Véél erger... Weet wie je date is, na Verslingerd aan jou, Undercover
lover en Niet alles is liefde, alweer de vierde chicklit-roman van Rachel Gibson:
de best verkochte chicklit-auteur van Amerika!
Liverpool, 1823; na de dood van haar moeder is de elfjarige Linnet overgeleverd
aan de grillen van haar stiefvader. Na de eerste keer, waarbij hij zelf toekijkt,
dwingt hij haar dagelijks tot prostitutie, na afloop van haar lange werkdag in de
boekbinderij. Op een avond wordt ze mishandeld door een perverse klant die
haar prachtige blonde haar afknipt en haar zwaar verwondt aan haar linkerborst.
Ze balanceert op het randje van de dood en besluit daarna haar stiefvader
voorgoed te verlaten. Ze huurt een kamer bij een hoerenmadam en terwijl ze het
eeuwenoude beroep uitoefent, spaart ze voor de overtocht naar Amerika, waar
ze met haar ongeboren kind een nieuw leven hoopt te beginnen. Maar ze wordt
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beroofd en haar kind wordt dood geboren. Dan is er eindelijk iemand die zich
over haar ontfermt, en na een periode van relatieve rust krijgt ze de kans om
haar geluk in India te beproeven, een kans die ze met beide handen aangrijpt. In
Calcutta leert ze als respectabele jonge vrouw de luxe van het koloniale leven
kennen en terwijl ze betoverd raakt door de kleuren en geuren van India, wordt
ze toch door haar oude leven ingehaald en ziet ze zich gedwongen een
ingrijpend besluit te nemen...
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
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ook verkrijgbaar in de 2-in-1 e-bundel Storm over Louisiana - een familiesaga
Ifemelu en Obinze zijn hevig verliefd op elkaar. Hun geluk wordt wreed verstoord
wanneer zij hun land Nigeria wegens de militaire dictatuur moeten verlaten. De
mooie, zelfverzekerde Ifemelu gaat in Amerika studeren. Ze ontmoet daar
nieuwe mensen, knoopt vriendschappen aan, maar krijgt ook te maken met
vernederingen en tegenslag. Obinze besluit naar Londen te gaan en komt terecht
in de illegaliteit, een leven waarop zijn burgerlijke opvoeding hem niet heeft
voorbereid. Hij keert jaren later terug naar Nigeria, waar intussen een
democratisch bewind heerst. Ifemelu keert eveneens terug naar haar vaderland,
dat net zozeer veranderd is als zij. Wanneer hun liefde opnieuw opbloeit, worden
Ifemelu en Obinze geconfronteerd met de grootste uitdaging van hun leven.
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