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Anderhalf jaar geleden is Julie Lofgren spoorloos verdwenen, en sinds die dag leeft haar man,
Craig, in de hel. Hij moet alleen voor Brett en Abby zorgen, die erg in de war zijn door de
verdwijning van hun moeder. Bovendien verdenkt de politie hem ervan dat hij Julie heeft
vermoord, wat tot gevolg heeft dat de buren hem mijden en geen kind meer met Brett en Abby
mag spelen. Eenzaam en verloren probeert hij er elke dag het beste van te maken, wanhopig
op zoek naar iemand die zijn verhaal zal geloven. Juf Robin McKinnon begrijpt best dat Brett
Lofgren vol opgekropte woede zit, maar zijn gedrag in de klas is onacceptabel. Dus nodigt ze
zijn vader uit voor een gesprek. Tot haar schrik voelt ze zich al na een paar minuten
onweerstaanbaar tot hem aangetrokken. Als haar zoontje bevriend raakt met Brett, ziet ze
Craig steeds vaker en merkt ze dat hij ook op haar gesteld raakt. Maar kan ze hem
vertrouwen? Tot Julie gevonden is, weet niemand wat er werkelijk is gebeurd, en is er dus een
kans dat ze haar hart aan het verliezen is aan een koelbloedige moordenaar...
In het midden van de negentiende eeuw koopt een jongeman in een Engels dorp voor 8 pond
een schilderij. Hij staat het nooit meer af, al wordt hem het duizendvoudige geboden. Want hij
is ervan overtuigd dat dit een verloren schilderij van de beroemde Spaanse schilder Velázquez
is. Een levenslange obsessie is geboren: hij laat huis en haard in de steek om naar New York
te gaan waar ze hem wél zullen geloven, hoopt hij. Diego Velázquez kwam als hofschilder van
koning Filips IV zijn leven lang nauwelijks buiten de koninklijke gouden kooi. In vrijwel al zijn
werk legt hij die wereld vast. Zo schilderde hij daar een portret van een Engelse prins, de
latere koning Karel i: is dit het verloren gegane schilderij? Had die Engelse jongeman gelijk?
Laura Cumming reist hem anderhalve eeuw later na en raakt al bijna even geobsedeerd. Zij
ontdekt wél waar het schilderij zou moeten zijn. Achter het verdwijnpunt is een spannende
zoektocht én een liefdesbetuiging aan een van de grootste schilders van de Renaissance.

Wanneer een jonge Schotse arts opklimt tot lijfarts van Idi Amin in Oeganda,
beseft hij nog niet welk een wrede tiran deze president is.
De zusjes Kate en Gwen Crane zijn talentvolle ballerina's die studeren aan de
prestigieuze Company School in New York en beiden een plek verwerven bij een zeer
gerenommeerd dansgezelschap. Gwen danst overduidelijk beter dan Kate, maar toch
is het Gwen die uiteindelijk overspannen teruggaat naar huis en opzettelijk haar knie
blesseert waardoor ze voorlopig niet kan dansen. Voor Kate is dit niet onprettig, want
nu danst zij de ene hoofdrol na de andere. Maar de druk om te presteren is groot en als
Kate een ernstige nekblessure krijgt, grijpt ze naar zware pijnstillers. Ook het besef dat
niet zij maar Gwen de rol had moeten spelen die zij nu vervult, blijft knagen. Gwen en
Kate blijven om elkaar heen dansen, ieder op hun eigen haast verbeten manier en de
vraag is of het de zussen lukt om ongeschonden uit het labyrint van de balletwereld te
komen.

In Het ondiepe liet Nicholas Carr ons zien wat internet met onze hersenen doet.
In De glazen kooi opent hij ons de ogen voor een van de belangrijkste trends van
het moment: de automatisering van onze samenleving. De voordelen liggen voor
de hand, denk aan zelfrijdende auto’s, medische robots en gespecialiseerde
apps. We geven taken uit handen aan machines, die het vaak sneller en beter
kunnen en vervolgens hebben wij de vrijheid om onze tijd aan andere zaken te
besteden. Volgens Nicholas Carr staat er echter veel op het spel: onze
creativiteit en individuele talenten blijken op onverwachte manieren vervlochten
met de taken die we uitbesteden. Wie alleen nog maar op zijn rekenmachine
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vertrouwt, zal wiskunde nooit echt goed begrijpen; wie alleen nog
navigatiesoftware gebruikt, zal zijn richtingsgevoel kwijtraken. En het gaat nog
veel verder dan rekenmachines en TomToms alleen. De talenten en
vaardigheden van onze piloten, artsen, managers, docenten en politici
veranderen op ingrijpende wijze als gevolg van automatisering. Technologie
brengt ons veel goeds, maar het cree?ert ook een glazen kooi die ons beperkt.
Dit najaar maakt Nicholas Carr deze kooi zichtbaar.
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