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Drie vrienden uit de vijfde klas van de middelbare school schrijven voor een schoolopdracht
over het bijzonderste jaar uit hun leven: het jaar dat ze vrienden werden.
Twee of drie keer zo grappig als de meeste romans.' The New Yorker 'Er is maar één ding mis
met de boeken van John Irving: dat er helaas een eind aan komt.' The Nation 'John Irving is
een van de allerbeste schrijvers van deze tijd.' The Associated Press/.i
De Cock wordt geconfronteerd met een moord die doet denken aan een ordinaire afrekening in
het criminele circuit. Het onderzoek is nog maar net opgestart of er vindt een wurging plaats...
De Cock en moord op bestelling begint met wat lijkt op een ordinaire afrekening in het
criminele circuit. Op een avond wordt een jongeman in de deur van zijn woning aan de
Prinsengracht neergeschoten. De dader is voortvluchtig. De vriend van de jongen doet zijn
verhaal aan rechercheur De Cock (met ceeooceekaa) van het aloude politiebureau aan de
Warmoesstraat. Het slachtoffer had contacten met de milieubeweging. Hij ontwikkelde een
schone motor, die nadelig zou kunnen zijn voor allen die belangen hebben bij de olie-industrie.
Nog voordat De Cock en zijn kompaan Vledder hun verdenkingen hebben kunnen natrekken,
en woorden als liquidatie en huurmoordenaar een echte betekenis hebben kunnen krijgen,
dient zich een nieuwe moord aan: een vrouw op de Blauwburgwal is met een sjaal gewurgd.
Niet eerder werd het rechercheurspaar binnen zo'n korte tijd met zulke uiteenlopende zaken
geconfronteerd. Of lopen ze niet uiteen?
Op de avond van haar twaalfde verjaardag wordt Willa Dutton ontvoerd, haar vader
neergeslagen en haar moeder gedood. Het is een zaak die de veiligheidsdiensten in rep en
roer brengt, want Willa is niemand minder dan het nichtje van de president van de Verenigde
Staten. Ongewild komen de privédetectives Sean King en Michelle Maxwell midden in de
ontvoeringszaak terecht. Ze hadden op de betreffende avond een afspraak met Willa’s
moeder en betrapten de daders bijna op heterdaad. De FBI en de Secret Service plaatsen hun
vraagtekens bij de aanwezigheid van King en Maxwell, maar de First Lady – een oude
bekende van King – vraagt hun juist om een eigen onderzoek in te stellen naar de verdwijning
van Willa. Probeert iemand via Willa de president onder druk te zetten in een tijd dat hij
campagne voert voor een tweede ambtstermijn? Of hebben vijanden van Willa’s vader iets
met de zaak te maken? Zonder dat iemand het in de gaten heeft, vindt er een tweede
ontvoering plaats...
De Schotse eilanden zijn een paradijs voor watersportliefhebbers, maar sinds kort verdwijnen
hier op raadselachtige wijze regelmatig schepen, en steeds bestaat hun lading onder andere
uit een grote hoeveelheid ongemunt goud. Geheim agent Calvert moet de zaak oplossen,
maar al spoedig blijkt dat dit het moeilijkste karwei van zijn carrière is. Hij staat tegenover een
corrupte bende, voor wie de vele miljoenen heel wat zwaarder wegen dan mensenlevens. Een
zesde zintuig leidt hem naar een verlaten baai in de Westelijke Hooglanden. De plek blijkt een
cruciale rol te spelen in de vele mysterieuze verdwijningen.
Gillian Flynn Dark places (Duisternis) Libby Day is zeven toen haar moeder en twee zusjes
worden vermoord. Libby weet het huis te ontvluchten, de ijskoude januarinacht in, en overleeft.
Ze getuigt tegen haar broer Ben, die voor de slachtpartij wordt veroordeeld . Vijfentwintig jaar
later is een genootschap ervan overtuigd dat Ben niet de moordenaar is. Ze vragen Libby om
details, bewijzen waarvan ze hopen dat die Ben zullen vrijpleiten. Stukje bij beetje komt de
onvoorstelbare waarheid uit...
Wat is een goede psychopaat? En hoe kan het leren denken als een psychopaat je
vooruithelpen? Professor Kevin Dutton bestudeert al zijn hele carrière psychopaten. Toen hij
SAS-held Andy McNab tijdens een onderzoeksproject ontmoette, deed hij een verrassende
ontdekking. McNab is een gediagnosticeerd psychopaat, maar wel een goede psychopaat. In
tegenstelling tot een slechte psychopaat is hij in staat om bepaalde eigenschappen, zoals
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meedogenloosheid, onbevreesdheid, geweten en empathie, te versterken of te onderdrukken.
Zo haalt hij het beste uit zichzelf – en anderen – in allerlei verschillende situaties. De
bijzondere ervaringen van McNab en de expertise van Dutton laten zien hoe een psychopaat
denkt en wat dat voor ons kan betekenen. Wat willen we werkelijk in dit leven en hoe kunnen
we kwaliteiten als charme, rust onder druk, zelfvertrouwen en moed ontwikkelen en gebruiken
om te krijgen wat we willen? De goede psychopaat is een uniek en vermakelijk handboek dat
je de weg wijst naar zelfontplooiing in zowel je privéleven als je carrière. Bestsellerauteur Andy
McNab, bekend van de thrillerreeks rond actieheld Nick Stone, is het pseudoniem van een
voormalig Brits Special Air Service-soldaat. Hij werd wereldberoemd toen hij na de Eerste
Golfoorlog in 1993 zijn verslag van de mislukte SAS-missie Bravo Two Zero publiceerde. Voor
deze missie ontving hij o.a. de Distinguished Conduct Medal. Professor Kevin Dutton is
onderzoekspsycholoog aan het Calleva Research Centre for Evolution and Human Science
van de universiteit van Oxford. Eerder schreef hij het boek De lessen van de psychopaat.
My most excellent yearhonkbal, musicals en politiek, een verhaal over liefde

The Proud Nightingale covers the many facets of medieval music in the Netherlands
until the year 1600. Eighteen authors discuss songs ranging from of courtly songs,
including minstrels, mystics and Modern Devots, on the performance and the oral
tradition of ancient songs, and on intertextuality. What is new is the use of ethnological
perspective by a number of the authors. This book is a collection of songs: messages
from loved ones to joyous songs sung by groups at home and in the pub, or by farmers
and servants whilst weeding, mowing and harvesting. At the same time religious
melodies convey their desire for God or their distaste of the world.
Touria wil net als haar vriendinnen zijn: geen hoofddoek en verhullende kleding dragen;
ze wil korte rokjes, jeans en naveltruitjes. Hierdoor komt ze in moeilijkheden. Alleen
haar oudste broer toont begrip. Vanaf ca. 13 jaar.
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