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Niemand deelt de zorgen van meneer Parsons rondom de verdwijning van zijn vrouw. Totdat ze twee dagen later in het bos gevonden wordt.
Vermoord. Er zijn geen getuigen en het slachtoffer stond bekend om haar onbeduidende, saaie leven. Inspecteur Wexford heeft slechts één
aanwijzing: een lipstick die naast het lichaam gevonden werd. Om de moordenaar te kunnen vinden, moet Wexford hard op zoek naar een
motief. Want wat hij niet begrijpt is hoe zo'n onopvallende vrouw het slachtoffer kon worden van deze gepassioneerde en gewelddadige
misdaad. Uit de sleur (From Doon with Death) is het allereerste boek van Ruth Rendell en introduceert de inmiddels wereldberoemde
inspecteur Wexford.
Het is een van de meest mysterieuze en hevig bediscussieerde boeken ooit geschreven, maar ook zonder twijfel het meest invloedrijke boek
over de oude filosofie in de 20e eeuw: De Kybalion. Volgens velen gebaseerd op de antieke Griekse-Egyptische wijsheid, wordt het
toegewezen aan de cryptische “Drie Ingewijden” sinds de verschijning in 1908. Lezers hebben uitgebreid gedebatteerd over hun identiteit,
samen over de Hermetische Leringen waarop het boek wordt geacht te zijn gebaseerd. Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat William
Atkinson dit boek heeft geschreven onder het pseudoniem van de “Drie Ingewijden.”
Praktische conversatiegids voor jongeren; met cd.
Een razendspannende politieke thriller vol actie en internationale intrige en doorspekt met het soort informatie waarover alleen een insider als
Hillary Clinton kan beschikken. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Ellen Adams, wordt geconfronteerd met terroristische dreigingen
en een verzwakte natie, na vier jaar leiderschap van een president die de positie van Amerika op het politieke wereldtoneel ernstige schade
toebracht. >br> De aanslagen zorgen voor wereldwijde chaos en verwarring, en de minister en haar team moeten erachter komen wie er
achter de dodelijke samenzwering zit, die zorgvuldig lijkt ontworpen om te profiteren van een Amerikaanse regering die er internationaal
zwakker voor staat dan ooit.
In de claustrofobische roman Laat de wereld achter van Rumaan Alam wordt een familievakantie ruw verstoord als de eigenaren van de
vakantiewoning ineens in paniek op de stoep staan. In Laat de wereld achter van Rumaan Alam gaan Amanda en Clay op vakantie naar een
afgelegen woning op Long Island. Ze willen tot rust komen van hun drukke New Yorkse leven, qualitytime met hun tienerkinderen
doorbrengen en proeven van het goede leven in dit luxe vakantiehuis. Maar hun idylle wordt op een late avond wreed verstoord. Ruth en
G.H., het oudere stel van wie Amanda en Clay het huis hadden gehuurd, keren in paniek terug uit Manhattan. Er was een black-out. En nu is
dit landelijke gebied opeens ook verstoken van televisie, internet en mobiel bereik. De twee gezinnen zijn op elkaar aangewezen. In de
relatief kleine ruimte van het huis ontdekt ieder zijn ware aard in onzekere tijden. Laat de wereld achter is op de huid van de tijd geschreven
en snijdt veel maatschappelijke thema’s aan, zoals ras, klasse en hoe we ons gedragen in tijden van crisis. Laat de wereld achter van
Rumaan Alam zal niemand onberoerd laten. ‘Alam gaat helemaal op in zijn personages. Het resultaat is een onderhoudende roman vol
onderhuidse spanning. Deze roman gaat helemaal over onze tijd.’ – Kirkus Reviews ‘Spectaculair en omineus.’ – Publishers Weekly ‘Laat
de wereld achter is een zeldzame roman: een prachtig geschreven, emotioneel beladen pageturner. Alam schrijft intelligent en elegant over
complexe thema’s als voorrecht en het lot.’ – Jenny Offill ‘Een spannende roman over ras en klasse.’ – USA Today ‘Een betoverende
roman.’ – The New Yorker ‘In deze tijden heb ik geen focus – mijn aandacht gaat van onwaarschijnlijke nieuwsberichten naar het oneindig
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scrollen door berichten, binnen de muren van mijn woning waar ik me al sinds maart bevind. Ik werd bevangen door de urgentie, de
schoonheid en de griezelig gelijkende wereld in Alams roman.’ – The Paris Review ‘Een pageturner, een perfecte mix van filmische en
literaire kwaliteiten.’ – The Wall Street Journal ‘Laat de wereld achter is intrigerend en claustrofobisch, en nodigt uit om ons ongemak te
onderzoeken en te reflecteren op onze eigen overhaaste oordelen. Het levert een schitterend en duister beeld op van familie, ras, klasse, en
wat het belangrijkste is wanneer het onmogelijke werkelijkheid wordt.’ – Esquire
Praktisch Russisch voor beginners, met volledig getranslitereerde tekst.

‘Waanzinnig!’ A.J. Finn, bestsellerauteur van De vrouw in het raam Agatha Christie meets Ruth Ware in deze zenuwslopende
thriller waarin je niemand kunt vertrouwen, voor de fans van Gillian Flynn en Paula Hawkins Oudejaarsavond. Een villa in de
Schotse wildernis. Negen oude vrienden checken in, maar één van hen zal de nacht niet overleven Negen vrienden vieren
oudejaarsavond in een idyllische villa in de Schotse Hooglanden. Het lijkt de perfecte plek om hun gehaaste Londense leven
achter zich te laten en van elkaars gezelschap te genieten. Het ontbreekt de vrienden aan niets: ze hebben een prachtig uitzicht,
een knappend haardvuur, een provisiekast vol eten en liters champagne. Maar wat ze ook hebben is geheimen voor elkaar,
langgekoesterde jaloezie en bergen opgekropte woede. Terwijl de sneeuw buiten valt, wordt de spanning in de villa ondraaglijk.
Als de lucht op nieuwjaarsdag opklaart is een van de gasten dood. En één van de anderen is de moordenaar. Maar wie? In de
pers ‘Foley heeft oog voor detail en weet de spanning heel slim op te bouwen.’ The Guardian ‘Een spannend, perfect getimed
moordmysterie.’ People ‘Foley weet hoe je een mysterie ontvouwt. Een heerlijk spannend verhaal voor een lange winteravond.’
Publishers Weekly ‘De epische, sfeervolle locatie en realis-tische personages maken dit tot een frisse, moderne versie van de
klassieke whodunit.’ Grazia
'De beste autobiografie die ik ooit heb gelezen. De perfecte combinatie van het vertellen een verhaal en de wijsheid die daaruit
voortkwam, en dan ook nog zo grappig.' Oprah Winfrey WILL door Will Smith en Mark Manson is een moedig en inspirerend boek
over een van de grootste wereldsterren van deze tijd. WILL gaat over uiterlijk succes, innerlijk geluk en verbinding met anderen.
En over een van de meest spectaculaire rollercoasters ooit door de wereld van muziek en film. Will Smiths transformatie van een
angstig kind in een huis vol spanning in West Philadelphia tot een van de grootste rappers van zijn tijd én een van de grootste
filmsterren in de geschiedenis van Hollywood - met een reeks kaskrakers op zijn naam die waarschijnlijk nooit zal worden
overtroffen - is een episch succes waarover WILL op een ongelooflijk meeslepende manier vertelt. Maar dat is maar de helft van
het verhaal. Will Smith dacht dat hij het voor elkaar had, en met reden: niet alleen zijn eigen succes was ongeëvenaard, zijn hele
gezin stond aan de top van de entertainmentwereld. Maar zijn vrouw en kinderen zagen dat anders. Zij moesten fulltime
meedraaien in zijn show, zonder dat ze daar zelf voor hadden gekozen. Het bleek dat Will Smith nog veel meer moest leren dan
hij had gedacht. WILL is een boek over wilskracht, over wat je voor elkaar kunt krijgen en wat je achter je kunt laten. Will Smith
werkte samen met Mark Manson, auteur van de wereldwijde bestseller The Subtle Art of Not Giving a F*ck, die het verhaal zo
opschreef dat het anderen kan helpen om grip op hun eigen leven en emoties te krijgen. Weinigen van ons zullen de extreme druk
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kennen van optreden op het wereldpodium, maar we kunnen allemaal begrijpen dat wat werkt in de buitenwereld niet altijd werkt
in je persoonlijk leven. De combinatie van oprechte wijsheid en een exceptioneel, fenomenaal levensverhaal maakt WILL, net als
de auteur, tot de buitencategorie. 'Het is eenvoudig om in de materiële wereld te bewegen als je eenmaal je eigen geest hebt
veroverd. Dat geloof ik echt. Als je eenmaal je eigen geest hebt leren kennen, stuwt elke ervaring, elke emotie, elke
omstandigheid, positief of negatief, je gewoon voort, naar grotere groei en meer ervaring. Dat is ware wilskracht. Om vooruit te
komen, wat er ook gebeurt. En om vooruit te komen op een manier waarbij je anderen met je meeneemt, in plaats van ze achter te
laten.' - Will Smith
Maak kennis met James Bond: charmant, beschaafd, aantrekkelijk, kil, meedogenloos en dodelijk. Aan het begin van zijn carrière
krijgt geheim agent 007 de opdracht een levensgevaarlijke, hoog spel spelende Russische spion, bijgenaamd Le Chiffre,
onschadelijk te maken. De wijze waarop dit moet gebeuren is door hem aan de baccarattafel te ruïneren en zo zijn Sovjetbazen te
dwingen hem 'met pensioen te sturen'. Algauw is Le Chiffre aan de verliezende hand, maar sommige mensen weigeren volgens
de regels te spelen. Bonds aandacht voor een mooie spionne leidt tot een ramp en een onverwachte redder. Ian Fleming werd
geboren op 28 mei 1908 in Londen. Hij bezocht Eton College en na een korte periode op de beroemde Royal Military Academy
van Sandhurst trad hij in dienst van het persbureau Reuters. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte Fleming voor de marineinlichtingendienst, waar hij van dichtbij kennismaakte met de spionagewereld die hij in zijn James Bond-boeken zou vereeuwigen.
In 1953 verscheen het eerste James Bond-boek, Casino Royale. In 1964 overleed de geestelijk vader van de beroemdste spion
aller tijden. Zijn veertiende en laatste James Bond-boek, Octopussy & The Living Daylights, verscheen postuum in 1966.
The number one bestseller.This new edition of the much-loved Bradford's Crossword Solver's Dictionary offers even more. Now
available in paperback with a clear text design, solvers will never again be short of answers to their crossword clues!This is a
unique type of crossword dictionary in that it has been compiled and crafted by a single author based on her nearly 60 years'
experience of crossword solving. Every word in this dictionary has appeared as a solution to a real crossword clue. Previous
readers have found this book an invaluable reference work for both cryptic and quick crosswords, and new users will be quickly
converted!
This updated edition gives hundreds of wide-ranging wordlists to help with solving cryptic and quick crossword clues. The lists,
which are sorted alphabetically and by length, provide an invaluable reference for all crossword solvers.
A unique type of crossword dictionary in that it has been compiled and crafted by a single author based on her 45 years’
experience of crossword solving, this reference compiles words that have all appeared as a solution to a real crossword clue.
Previous readers have found this book an invaluable reference work for both cryptic and quick crosswords, and new users will be
quickly converted! Readers will learn how to Recognize words used in cryptic crossword clues which indicate that the answer is an
anagram, pun, or word-play. Now available with an even clearer text design, this durable edition offers more than 30,000 new
solutions.
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In dit fraai uitgevoerde boek, een uitvloeisel van de baanbrekende, door Higher Ground geproduceerde podcast, voeren
twee mannen die al lange tijd met elkaar bevriend zijn een openhartig en intiem gesprek over het leven, over muziek en
over hun niet aflatende liefde voor Amerika, met alle problemen en tegenstrijdigheden die dat land kenmerken. Het bevat
meer dan 350 foto's, exclusief bonusmateriaal en nooit eerder gepubliceerd archiefbeeld. Renegades: Born in the USA
omvat een reeks openhartige, onthullende en onderhoudende gesprekken tussen president Barack Obama en
muzieklegende Bruce Springsteen, waarin niet alleen verhalen over hun persoonlijke geschiedenis en de bepalende
momenten in hun carrière aan bod komen, maar ook de polariserende politiek in Amerika en de steeds bredere kloof
tussen de Amerikaanse droom en de Amerikaanse realiteit van dit moment. Het boek bevat kleurenfoto's en zeldzaam
archiefmateriaal en biedt een fascinerend en fraai geïllustreerd portret van twee excentrieke mannen, een zwarte en een
witte, die proberen hun eigen, onconventionele zoektocht naar betekenis, identiteit en gemeenschapszin in verband te
brengen met het grotere verhaal over Amerika. Het boek bevat: * Speciaal voor deze uitgave geschreven inleidingen van
president Obama en Bruce Springsteen * Geannoteerde toespraken van Obama die nooit eerder zijn gepubliceerd,
waaronder zijn 'Opmerkingen bij de vijftigste verjaardag van de protestmarsen van Selma naar Montgomery' *
Handgeschreven songteksten van Springsteen uit diens inmiddels vijftigjarige carrière * Zeldzame en exclusieve foto's uit
de persoonlijke archieven van de auteurs * Gesprekken en verhalen die niet zijn opgenomen in de podcast * Historische
foto's en documenten die dienen als omlijsting van de gevoerde gesprekken In een opnamestudio die vol stond met
gitaren en tijdens ten minste één rit met een Corvette spreken Obama en Springsteen over het huwelijk en het
vaderschap, over rassenkwesties en mannelijkheid, over de verleiding van het onbekende avontuur en de lokroep terug
naar huis. Daarnaast gaan ze in discussie over onder meer hun favoriete protestsongs en over de meest inspirerende
Amerikaanse helden die ze kennen. Tijdens de gesprekken praten ze over hun verlangen om in hun carrière een groter
en waarachtiger verhaal over Amerika te vertellen, al moest daar nu en dan een prijs voor worden betaald, en ze
onderzoeken samen hoe het verscheurde Amerika de weg naar eenheid zou kunnen terugvinden.
This handy crossword dictionary offers instant help with both cryptic and quick crosswords. With over 125,000 solutions
listed in an A-Z format, it is the perfect resource when you are stuck. Whether you are on the go or at home, its portable
size and clear layout makes it extremely easy to use.
Collins Bradford's Pocket Crossword Solver's Lists gives hundreds of wide-ranging word lists to help with solving cryptic
and quick crossword clues. Portable and pocket-sized, it is the ideal traveling companion. A must-have for all crossword
solvers, this brand new addition to the Bradford's crossword series has been compiled with help from Anne Bradford.
Covering a wide range of subjects, each word list is sorted by length and then alphabetically to provide maximum help
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with solving crossword clues. Solvers can locate words by subject, spotting the word they need to complete their
crossword grids quickly. Bradford's Pocket Crossword Solver's Lists is the perfect companion volume to Bradford's
Pocket Crossword Solver's Dictionary.
TED is een wereldwijd fenomeen dat de beste sprekers ter wereld bij elkaar brengt. De TED-talks zijn online al meer dan
een miljard keer bekeken en ze zijn vrijwel zonder uitzondering boeiend en inspirerend. TED is uitgegroeid tot dé
standaard voor spreken in het openbaar. Maar wat maakt die presentaties nu zo bijzonder? Communicatiecoach en
bestsellerauteur Carmine Gallo analyseerde honderden TED-talks en interviewde de populairste TED-sprekers, onder
wie Brené Brown, Ken Robinson en Susan Cain. Hij sprak talloze toponderzoekers op het gebied van psychologie,
communicatie en neurowetenschap. Uit al die gesprekken kwamen verrassende inzichten naar voren en Gallo ontdekte
negen ingrediënten die alle succesvolle TED-presentaties gemeen hebben. Hij ontwikkelde een stapsgewijze methode
die iedereen kan volgen om zelf een overtuigende presentatie te geven die het publiek zal bijblijven. En dat is in de 21ste
eeuw een onmisbare vaardigheid die je in staat zal stellen je doelen te verwezenlijken.
Selling Rights has firmly established itself as the leading guide to all aspects of rights sales and co-publications
throughout the world. The seventh edition is substantially updated to illustrate the changes in rights in relation to new
technologies and legal developments in the United Kingdom and the rest of the world. This fully revised and updated
edition includes: coverage of the full range of potential rights from English-language territorial rights through to serial
rights, permissions, rights for the reading-impaired, translation rights, dramatization and documentary rights, electronic
and multimedia rights More detailed coverage of Creative Commons and Open Access The aftermath of the Digital
Economy Act 2010, the Hooper Report and new UK Statutory Instruments affecting copyright Updated coverage of book
fairs The implications of adding e-book rights to print licences A separate chapter on collective licensing via Reproduction
Rights Organizations The impact of new electronic hardware (e-readers, tablets, mobile phones) – the distinction
between sales and licences the rights implications of acquisitions, mergers and disposals updates on serial rights,
including online New appendices listing territories normally sought as exclusive by UK publishers and a glossary of rights
specific terms. Selling Rights is an essential reference tool and an accessible and illuminating guide to current and future
issues for rights professionals and students of publishing.
A must for all crossword-solvers, this brand-new addition to the Bradford’s crossword series, compiled with help from
Anne Bradford, gives hundreds of useful, wide-ranging wordlists covering a wide range of subjects. Each list is sorted by
length, and then alphabetically, to give maximum help with solving crossword clues. Solvers can locate words by subject,
spotting the word they need to complete their crossword grids quickly. Portable and pocket-sized, this resource can be
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used for both cryptic and quick crosswords.
This dictionary is based on the 2nd printing (1885) of the Macassarese-Dutch dictionary of Dr. B.F. Matthes. The collection of
material started in 1935, but with regularity only from 1967 onward. All Macassarese words and sentences are rendered in
transcription with Latin characters only; the keywords are listed in alphabetical order. As many examples as possible are given of
the word use in the sentence (sometimes covering the field of syntax), as e.g. proverbs, phrases and expressions. Dialects, often
very different from the Macassarese, are only seldom included. Sometimes the information has an encyclopaedic character. The
dictionary includes a Dutch-Macassarese index.
Inleidend overzicht van de Italiaanse grammatica, uitspraak en woordenschat; met cd.
A unique type of crossword dictionary in that it has been compiled and crafted by a single author based on her 45 years.
experience of crossword solving. Every word in this dictionary has appeared as a solution to a real crossword clue. Previous
readers have found this book an invaluable reference work for both cryptic and quick crosswords!
This crossword dictionary is the only one compiled by a real author based on over 50 years of analyzing crossword clues. It offers
instant help with both cryptic and quick crosswords. With over 125,000 solutions listed in an A-Z format, it is the perfect resource
when you are stuck. Whether you are on the go or at home, its portable size and clear layout makes it extremely easy to use.
Wat moet íedereen in de moderne wereld weten? Om antwoord te geven op deze moeilijkste vraag der vragen combineert de
gerenommeerde psycholoog Jordan B. Peterson de zwaarbevochten waarheden van oude tradities met verbluffende
ontdekkingen van grensverleggend wetenschappelijk onderzoek. Op humoristische, verrassende en informatieve wijze vertelt
Jordan Peterson ons waarom kinderen die aan het skateboarden zijn met rust gelaten moeten worden, welk verschrikkelijk noodlot
mensen die te snel oordelen te wachten staat, en waarom je altijd een kat moet aaien als je er een tegenkomt. Peterson legt grote
verbanden en distilleert daarbij uit alle kennis van de wereld 12 praktische en fundamentele leefregels. In 12 regels voor het leven
maakt Jordan Peterson korte metten met de moderne clichés van wetenschap, geloof en de menselijke natuur, en tegelijkertijd
transformeert en verrijkt hij de denkwijze van zijn lezers. Dr. Jordan B. Peterson (1962) is psycholoog, cultuurcriticus en
hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Toronto. Zijn wetenschappelijke artikelen hebben de moderne kijk op
persoonlijkheid en creativiteit voorgoed veranderd. Peterson heeft honderdduizenden volgers op social media en zijn YouTubeclips zijn meer dan 27 miljoen keer bekeken. 'Peterson is vandaag de dag de invloedrijkste intellectueel van de westerse wereld.
Voor miljoenen jonge mannen blijkt de methode-Peterson het perfecte tegengif voor de mengeling van knuffelen en beschuldigen
waarin ze zijn grootgebracht.' - DAVID BROOKS, THE NEW YORK TIMES 'Hoewel ik in veel opzichten met Peterson van mening
verschil, ben ik het hartgrondig eens met zijn nadruk op het zorgvuldig, zonder vooroordelen bekijken van grote maatschappelijke
en persoonlijke kwesties om daar rationele, weloverwogen oplossingen voor te vinden. Dit boek staat er vol mee.' - LOUISE O.
FRESCO 'Peterson stapt als een magiër door de ideeëngeschiedenis van het Westen, en hij maakt alles urgent, en stralend. Ja,
er zijn regels voor het leven, met moeite gedistilleerd in de wildernis van het bestaan, gevoed met klassieke waarden en inzichten
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die de tand des tijds doorstaan, als wij volharden. Peterson is momenteel de belangrijkste "praktische" intellectueel.' - LEON DE
WINTER 'Peterson is een genie op vele vlakken. 12 regels voor het leven is een groot, controversieel, ontnuchterend boek.' - THE
TIMES 'Peterson is geen gebrek aan empathie te verwijten. Hij is als een vaderfiguur.' - TROUW
Conversatiegids voor het Modern Standaard Arabisch; met audio-cd.

Other crossword dictionaries are lists of words arranged by number of letters or anagrams. This unique dictionary is
based on crossword clues, over 300,000 of them, cross-referenced to the possible answers. There are 200,000 entries
under 18,000 headwords; as well as hints on word plays, anagrams, puns, and puzzles, and general advice on solving
cryptic crosswords. This replaces 0-948549-39-4.
In ‘Dromen van mijn vader’ vertelt Barack Obama helder, meeslepend en zonder vals sentiment hoe hij als zoon van
een zwarte Afrikaanse vader en een witte Amerikaanse moeder probeert een betekenisvol Amerikaans leven te leiden.
Hij is opgevoed door zijn moeder; zijn vader was de grote afwezige, een figuur in verhalen. Wanneer hij hoort dat zijn
vader is omgekomen bij een verkeersongeluk, besluit Obama op zoek te gaan naar zijn wortels. Via Kansas en Hawaï
reist hij uiteindelijk naar Kenia, waar hij zijn Afrikaanse familie ontmoet. Daar leert hij over de familie waaruit hij is
voortgekomen, en hij neemt zich voor het zelf anders te doen. Dat was het begin van een fenomenale carrière als
advocaat, senator en uiteindelijk: president.
‘Een openhartig boek. Verplichte kost voor iedereen in de zorg maar ook voor ons allemaal.’ DWDD-Boekenpanel In dit
persoonlijke boek onderzoekt Nicci Gerrard alle aspecten van dementie. Wat is het? Hoe gaat de maatschappij ermee
om en wat zegt de wetenschap erover? Ze put uit kunst, literatuur en filosofie, neemt je mee in de belevingswereld van
de buitenstaander en in de ervaringen van mensen die zelf deze ziekte hebben. Want wat betekent het om mens te zijn,
om een identiteit te hebben, om jezelf te zijn en jezelf vervolgens kwijt te raken? ‘Dementie is een ontmanteling, een
uitdoving – een verdwijnen van betekenis. Sinds ik mijn vader in slow motion heb zien sterven, tot zijn werkelijke dood in
november 2014, ben ik veel bezig geweest met dementie: met degenen die het hebben en degenen die voor hen zorgen.
Dit is een boek vol verhalen van mensen, zowel verdrietig als optimistisch. Het is een reis door de schemering en dan de
duisternis – en dan verder naar de andere kant.’ De pers over Woorden schieten tekort ‘Een boek vol liefde en
hartstocht, en met een boodschap: mensen met dementie moeten met veel meer respect en waardigheid worden
behandeld dan nu gebeurt.’ NRC Handelsblad ‘Gerrard schrijft op een prettige, bewogen manier. Ze is scherp en
nietsontziend tegenover alle ellende die het alzheimerdomein kenmerkt, maar ze blijft steeds zoeken naar de
mogelijkheid om liefde te ontdekken tussen de slachtoffers en de omgeving.’ Bert Keizer, Trouw ‘Aangrijpend en tot-ophet-beenmerg openhartig verhaal over het lot van mensen met dementie. Prachtige, bedremmelde zinnen.’ De
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Correspondent
In een prettig en rustig bejaardenhuis vormen vier bewoners een onwaarschijnlijk clubje. Een keer per week, op de
donderdag, ontmoeten ze elkaar om onopgeloste moorden te onderzoeken. Als een vastgoedontwikkelaar uit het
nabijgelegen stadje wordt vermoord komt ‘de moordclub’ in actie; het is hun eerste grote zaak. Tot hun verbazing lijkt
de moord alles te maken te hebben met hun eigen verzorgingshuis. De vier vrienden mogen dan wel behoorlijk op leeftijd
zijn, ze hebben allemaal meer dan genoeg levenservaring. Maar zijn ze nog in staat om een moordenaar te vinden voor
hij weer toeslaat?
Speelse taalcursus Spaans; met audio-cd.
In de barre winter van 1537 is Engeland verdeeld: de aanhangers van Henry VIII, die de Anglicaanse Kerk heeft
ingesteld, staan tegenover de katholieken die trouw blijven aan de paus. In naam van de koning bindt Cromwell, de
meedogenloze architect van de reformatie, de strijd aan met het oude geloof. Wanneer een van zijn gezanten in het
klooster van Scarnsea om het leven wordt gebracht, wordt de briljante advocaat Matthew Shardlake op pad gestuurd om
de moord te onderzoeken. Shardlake en zijn jonge klerk Mark ontdekken al snel dat de moord niet op zichzelf staat en
dat geen enkel middel wordt geschuwd om de misdaden binnen de kloostermuren te houden.
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