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Om het leven van zijn doodzieke zusje te redden, krijgt Kim opdracht om naar het land Legenda te gaan en de Koning der Regenbogen te
bereiken, maar de Zwarte Ruiters laten geen middel onbeproefd om te verhinderen dat hij zijn doel bereikt.
Heeft u of een dierbare een psychische aandoening? Heb je je ooit afgevraagd wat je kunt doen om te helpen? Dit boek is uw antwoord! Om
depressie volledig te begrijpen, moet u aandachtig en aandachtig luisteren naar degenen onder ons die lijden. Het is belangrijk dat iedereen
met een psychische aandoening wordt behandeld met vriendelijkheid, respect en waardigheid, niet met stigmatisering, vooringenomenheid
en minachting, want we voeren een strijd die iemands visie en begrip te boven gaat. Alleen omdat we er niet ziek uitzien, wil dat nog niet
zeggen dat we dat niet zijn. Het doel van dit boek is om psychische aandoeningen van binnenuit te bekijken vanuit het standpunt van een
overlevende.
Mo Hayders Huid is het aangrijpende vierde deel van de Jack Caffery reeks, waarin hij een verdachte zelfmoord onderzoekt en Flea Marley
hun relatie in een ander licht gaat zien. Als op een warme ochtend in mei het lichaam van een jonge vrouw wordt gevonden bij een verlaten
spoorweg net buiten Bristol, wijst alles op zelfmoord. Maar rechercheur Jack Caffery twijfelt. Hij verdenkt iemand anders, een rover die zich
voortdurend verbergt, ongezien huizen insluipt en hem dicht op de huid zit. Caffery is voor het eerst sinds lange tijd bang. Hij krijgt hulp van
politieduiker Flea Marley. Zij begint zich af te vragen of hun relatie niet meer is dan puur professioneel. Dan ontdekt zij iets in haar
persoonlijke leven wat alles verandert. En deze keer kan niemand haar helpen, zelfs Caffery niet...
In `Een rode draad van Francine Rivers krijgt Sierra Madrid te horen dat ze naar Los Angeles moet verhuizen vanwege het werk van haar
man Alex. Ze vindt het moeilijk om te aarden in haar nieuwe huis en woonplaats. Als ze zich in het dagboek van haar overgrootmoeder Mary
McMurray verdiept, ontdekt ze een rode draad die de levens van haar en haar Mary lijkt te verbinden.
Als de jonge moeder Carrie nog maar kort te leven heeft, besluit hartsvriendin Lauren Carries verloren grote liefde te gaan zoeken. Maar die
wil niet gevonden worden Prachtige positieve levensroman. Nooit is Carrie haar grote liefde Graham te bovengekomen. Ze trouwde met een
ander en kreeg een zoontje, maar Graham was nooit uit haar gedachten. Als ze hoort dat ze nog maar een jaar te leven heeft, gaat vriendin
Lauren met tegenzin op zoek naar Graham. Maar die zwerft, sinds de dood van zijn ouders in Noord-Ierland, op zijn boot rond de wereld,
vastbesloten zich nooit te laten vinden. Maar Lauren geeft niet op. De auteur vertelt het verhaal vanuit de gezichtspunten vanCarrie, haar
man, zoontje Eddie, Lauren en Graham. Langzaam ontrafelt zich een groot geheim naar een hoopvol stemmend einde.
Godsdienstwetenschappelijke studie over beelden van Jezus in niet-westerse culturen.
Inleiding Ik ben eerst en vooral een verhalenverteller. Mijn natuurlijke omgeving is in de buurt van het kampvuur en ik adem woorden zoals
sommige mannen roken. Ik woon al bijna veertig jaar nabij de oceaan. Ik heb geluisterd hoe de golven tegen de kustlijn spreken. Ik heb de
oude spookverhalen die rond duizenden kampvuren werden verteld gehoord. Ik heb geluisterd naar het geklaag van de zeemeeuwen over de
visvangst. Dit is de eerste van een reeks verhalen over en rond de zee. Je moet ze niet allemaal lezen, evenmin als je elke golf moet tellen
die aan komt rollen om zichzelf op het strand te werpen. Dus kom dichterbij en luister even. Ik heb een verhaal te vertellen. Met verhalende
groeten, Steve Vernon

Dé nieuwe Timothy Ferriss, voor alle lezers van Een werkweek van 4 uur Voor de fans van Brené Brown tot Yuval Noah
Harari en van Esther Perel tot Neil Gaiman Timothy Ferriss stelde elf zorgvuldig geformuleerde vragen aan een hele
verzameling succesvolle mensen, zijn tribe. Hun korte profielen en antwoorden op die elf vragen helpen jou ook je meest
uitdagende levensvragen te beantwoorden en buitengewone resultaten te boeken. In Tribe of mentors vind je de
gereedschappen, tactieken en gewoontes van meer dan 130 toppresteerders. Laat je inspireren door de antwoorden van
bijvoorbeeld Brené Brown en Yuval Noah Harari. Dit boek bevat praktisch advies van bijzondere professionals die
oplossingen hebben gevonden voor verschillende vraagstukken. Want of je nu je resultaten wilt verbeteren, jezelf
opnieuw wilt uitvinden of gewoon wat inspiratie zoekt, iemand anders heeft waarschijnlijk een vergelijkbaar pad afgelegd!
Profiteer nu van de levenslessen van al deze geweldige mensen. De pers over Een werkweek van 4 uur ‘Minder werken,
meer leven? In Een werkweek van 4 uur leert Ferriss u hoe u ontsnapt aan de 9-tot-5-mentaliteit én een rijk leven kunt
leiden.’ Zin ‘Geweldig! Dit boek zal je leven veranderen.’ The New York Times
Een geestige roman over liefde op latere leeftijd, van de winnaar van de Man Booker Prize Rond haar negentigste
levensjaar vergeet Beryl Dusinbery vrijwel alles _ tot aan haar eigen kinderen toe. Ze slijt haar dagen met het treiteren
van haar verzorgers en het door elkaar halen van oude anekdotes over verloren liefdes. In kringen van Noord-Londense
weduwen wordt Shimi Carmelli gezien als de laatste der begerenswaardige vrijgezellen: een mannelijke leeftijdgenoot
die nog zelf zijn knopen kan dichtmaken, kan lopen zonder rollator en kan spreken zonder speekselvloed. Híj vergeet
niets _ en zeker niet het incident uit zijn kindertijd dat sindsdien als een donkere wolk boven hem hangt. Wat Beryl en
Shimi elkaar nog kunnen bieden, is misschien net genoeg om de opgebouwde pijn te verzachten en nieuwe betekenis
aan hun resterende levens te geven. Met Jacobsons eigenzinnige humor en stijl is Leef een beetje! zowel grappig, puur
als bitterzoet _ een roman die je je gemiste afslagen laat overdenken en je laat afvragen of je in de tweede helft van je
leven nog van koers kunt veranderen. Howard Jacobson (1942) is een Brits schrijver en columnist voor The Independent.
Zijn romans draaien vaak om de joodse cultuur in Groot-Brittannië en worden gekenmerkt door zijn zwartgallige humor.
In 2010 ontving hij voor zijn roman De Finklerkwestie de Man Booker Prize. Zijn roman J kwam in 2014 op de shortlist
van die prijs. Over Howard Jacobson: 'Een schrijver die ons aan het lachen maakt. Zijn werk heeft een bijtende
ondertoon. Niet voor niets wordt hij de Britse Woody Allen genoemd, of een Engelse Philip Roth.' ADRIAAN VAN DIS
Over De Finklerkwestie: 'Vol humor, warmte, intelligentie, menselijke gevoelens en erkenning. Prachtig geschreven met
een volwassen toon en een haast sluipend bravoure van een authentiek schrijver.' THE GUARDIAN
Een oud werkpaard wordt vervangen door een trotse tractor. Pas nadat het paard de tractor uit de modder heeft
getrokken, sluiten de twee vriendschap. Prentenboek met gestileerde, mooi gekleurde krijttekeningen.
Engeland de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury, heeft tot taak de kruidentuin van het
klooster te verzorgen. In zijn vrije tijd is hij amateurdetective. Er wordt dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzin.
In het klooster van Shrewsbury wordt een novice aangenomen. Overdag is de jongeling de vroomheid en rust zelve,
maar na zonsondergang verandert hij in een duivelse nachtbraker die wordt gekweld door helse nachtmerries. Heeft hij
misschien iets te maken met een moord die in het graafschap is gepleegd?Broeder Cadfael neemt de geplaagde jongen
onder zijn hoede en komt achter de bloedstollende waarheid.
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In EEN ZEE VAN SCHILDEN (BOEK #10 IN DE TOVENAARSRING), bevalt Gwendolyn van haar kind. Nu Gwendolyn
en Thor een kind hebben, veranderen hun levens voorgoed; evenals het lot van de Ring. Thor heeft geen keus. Hij moet
zijn vrouw en kind achterlaten en op een gevaarlijke zoektocht gaan, waarbij het lot van de Ring op het spel staat. Maar
voor hij vertrekt, wordt Thor met Gwendolyn verenigd in het grootste huwelijk in de geschiedenis van de MacGils, moet
hij helpen op de Krijgsmacht opnieuw op te bouwen, traint hij met Argon, en krijgt hij de eer waar hij altijd van heeft
gedroomd: hij wordt ingewijd bij de Zilveren en tot Ridder geslagen. Gwendolyn is van slag door de geboorte van haar
zoon, het vertrek van haar man en de dood van haar moeder. De hele Ring komt samen voor de koninklijke begrafenis,
die haar samenbrengt met haar vervreemde zuster Luanda. Hun laatste confrontatie zal afschuwelijke implicaties
hebben. Argons voorspellingen blijven door haar hoofd malen, en Gwendolyn, die voelt dat de Ring in gevaar is, bedenkt
een plan om al haar mensen te redden in het geval van een catastrofe. Erec krijgt te horen dat zijn vader ziek is, en moet
terug naar huis, naar de Zuidelijke Eilanden; Alistair gaat met hem mee, en de voorbereidingen voor hun bruiloft worden
getroffen. Kendrick gaat op zoek naar zijn moeder, en is geschokt wanneer hij ontdekt wie ze is. Elden en O’Connor
komen bij thuiskomst voor onverwachte verassingen te staan, terwijl Conven steeds verder verstrikt raakt in zijn
depressie. Steffen vindt onverwacht de liefde, terwijl Sandara Kendrick verrast door de Ring te verlaten en terug te keren
naar haar thuis in het Rijk. Reece wordt, ondanks zijn naderende huwelijk met Selese, verliefd op zijn nichtje. Wanneer
Tirus’ zoons erachter komen, zetten ze een verraderlijk plan in werking. Matus en Srog doen hun best om de orde in de
Hoge Eilanden te behouden, maar wanneer Selese vlak voor haar bruiloft de affaire ontdekt, ontstaan er tragische
misverstanden. Reece’ passies zorgen ervoor dat er een oorlog in de Hoge Eilanden dreigt uit te breken. Ook aan de
McCloud kant van de Hooglanden is de situatie allesbehalve stabiel. Er dreigt een burgeroorlog uit te breken, en
Luanda’s roekeloze acties maken het er niet veel beter op. Ondertussen ontdekt Romulus in het Rijk een nieuwe vorm
van magie, die het Schild wel eens voorgoed zou kunnen uitschakelen. Hij sluit een deal met duistere machten.
Bemoedigd door een kracht die zelfs Argon niet kan tegenhouden, keert Romulus opnieuw terug naar de Ring,
vastbesloten om deze te vernietigen. EEN ZEE VAN SCHILDEN is een episch verhaal van vrienden en geliefden, rivalen
en minnaars, ridders en draken, intriges en politieke machinaties, van volwassen worden, van gebroken harten, van
bedrog, ambitie en verraad. Het is een verhaal van eer en moed, van lotsbestemming en tovenarij. Het is een fantasie
die ons meeneemt naar een wereld die we nooit zullen vergeten, en die alle leeftijden zal aanspreken.
Victoriaans Londen wordt opgeschrikt door een brute moord. Door de ogen van vier personages zien we de
gebeurtenissen die leiden tot de misdaad, en zien we ook de misdaad zelf. Maar hoe betrouwbaar zijn zij?
Wanneer de voormalige kapitein van het machtige schip de Glory voor de laatste keer afmeert, werpt een nieuwe leider
zich op. Op het eerste gezicht lijkt hij ongeschikt: hij heeft geen ervaring als kapitein, weet niets van navigatie, en heeft
meerdere malen laten vallen dat hij niets met boten heeft. Toch maakt hij vanaf dat moment samen met zijn crew - de
Rokkenrollers - voortaan de dienst uit, waarbij hij iedereen die hem niet aanstaat overboord gooit. Dan verschijnt er een
piraat - door de passagiers gevreesd, maar aanbeden door de kapitein - aan de horizon...
Moira verscheen aan de buitenwereld als een sterke maar medelevende vrouw die vrijuit van zichzelf gaf zonder aan haar vriendelijkheid te
denken. De mensen om haar heen geloofden dat niets haar verbaasde en hoewel ze omging met mensen in crisis, leek het haar nooit een
negatief effect te hebben. Maar toen ze haar beste vriendin en vertrouwelinge verloor, dacht ze dat haar wereld weer uit elkaar zou vallen.
Het was op dat moment dat Chance in haar leven kwam en haar meenam op een emotionele reis die ze niet snel zou vergeten. Chance was
een knappe en charmante oudere man die haar de broodnodige aandacht schonk waar ze zo lang naar had verlangd. Maar toen er
geheimen boven water kwamen over de man op wie ze verliefd was geworden, merkte Moira dat ze wenste dat hij nooit in haar leven was
gekomen.
Emerson Montgomery, een bekend politiek verslaggever, vertelt over zijn persoonlijke opvattingen over Martin Wagner, de 45e president van
de Verenigde Staten. Hij vergelijkt Wagner met andere wereldleiders en constateert de overeenkomsten met hen. Emerson voegt
persoonlijke anekdotes toe uit ervaring met de president en die van zijn familie en collega's.
Moet je je gewoon neerleggen bij -`zware botten en `zwembandjes ? Timothy Ferriss onderzocht met behulp van medici en wetenschappers
of erfelijkheid je inderdaad een lichaam kan opleggen waar je niet gelukkig mee bent. Ferriss uitgebalanceerde dieet- en trainingsprogramma
is het verrassende antwoord op vijftien jaar onderzoek naar de vraag: hoe hou je je genen voor de gek en krijg je het perfecte figuur en de
beste seks? En hoe krijg je met de kleinste aanpassingen (en zo min mogelijk moeite) de meeste energie en de beste resultaten?Body, een
lijfboek geeft alle antwoorden, voor mannen én vrouwen. Van de sportschool tot de slaapkamer: vergeet wat hip en `happening is en doe wat
echt werkt!
Jo Ellen Hathaway is een succesvol fotograaf. Al twintig jaar wordt ze gekweld door de vraag waarom haar moeder verdween toen ze nog
een kind was. Dan ontvangt ze foto’s, eerst vreemde close-ups en later een schokkend, hartverscheurend portret: een foto van haar moeder
– mooi, jong en onmiskenbaar dood. Jo beseft dat het tijd is om terug te keren naar haar ouderlijk huis in het zuiden van de VS. Haar broer
heeft er een sterrenrestaurant van gemaakt, waar ook haar zus werkt, na een mislukte carrière als actrice. Voor Jo er erg in heeft, raakt ze
weer verstrikt in de ingewikkelde familieverhoudingen die ze juist was ontvlucht. De dreiging die uitging van de geheimzinnige foto’s ervaart
ze nog steeds. En welke rol speelt Nathan Delaney, een knappe architect, in het geheel?
Magic Highlands In een idyllisch koninkrijk in de Schotse Hooglanden hebben de drie zusjes Allegra, Kylia en Gwenellen een veilig thuis
gevonden, waar hun bijzondere gaven worden gewaardeerd en gerespecteerd. Het lot dwingt hen echter één voor één tot een gevaarlijke
reis... Deel 3 Lord Andrew Ross was in Edinburgh om de koningin te beschermen. Bij terugkomst treft hij zijn kasteel verwoest aan, de
bewoners vermoord. Ook stuit hij in de puinhopen op Gwenellen Drummond, een schone maagd die beweert dat zij met de overledenen kan
spreken en via die weg kan achterhalen wat er is gebeurd. Ondanks zijn wantrouwen kan Andrew zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen, en hij
accepteert haar hulp. Maar een strijder die uit is op wraak mag zich door niets laten afleiden. Dus ook niet door Gwenellens betoverende
charme, hoe moeilijk dat ook zal zijn... Dit verhaal is eerder verschenen
In de buitenwijk waar Heloise woont, wordt ze gezien als een doorsnee alleenstaande moeder met een goed hart en een matig cv. Maar in
hotelkamers in de hele omgeving is ze de droom van elke man die zich haar uurtarief kan veroorloven. Ruim tien jaar houdt Heloise haar
dubbelleven angstvallig verborgen om zich te beschermen tegen de gevaren die het met zich meebrengt. Maar dan wordt het lijk van een
andere zogenaamde `randstad-madam gevonden. Volgens de autoriteiten heeft de vrouw zelfmoord gepleegd, maar wat betekent het voor
Heloise als dat niet zo is? Bovendien heeft Val, haar gewelddadige ex-vriend en ex-pooier, zijn gevangenisstraf bijna uitgezeten. Val weet
niet dat hij een zoon heeft en ook niet dat Heloise degene was die hem heeft verraden. Maar hoe lang kan Heloise de waarheid voor hem
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verbergen als hij eenmaal op vrije voeten is? Verdwijnen is geen probleem. Een nieuwe naam en een nieuwe woning zijn eenvoudig te
regelen als je de juiste contacten hebt mits je lang genoeg in leven blijft natuurlijk
Artwork by Arman, Louise Bourgeois, Bruce Nauman, Tony Oursler, Pipilotti Rist, Thomas Schutte. Contributions by Atelier van Lieshout,
Wilma Suto, Chris Dercon.

Mijn leven is niet wat je normaal zou noemen. Vanaf mijn geboorte heb ik veel uitdagingen meegemaakt en overwonnen om de
persoon te worden die ik nu ben. Het leven is zelden gemakkelijk, zelfs als het voor anderen zo lijkt. Iedereen heeft op zijn eigen
manier met zijn eigen tegenslagen te maken. De meesten zwijgen over hun worstelingen in de overtuiging dat ze een last zullen
zijn voor hun dierbaren. Na het lezen van mijn verhaal, hoop ik de boodschap over te brengen, You Are Not Alone. Je bent sterk
dan je denkt en ik geloof dat je een overlever bent.
Drie mannen komen om tijdens een dramatisch verlopen bankoverval. Ze laten drie radeloos en totaal ontredderde vrouwen
achter; Dolly Rawlins, Linda Pirelli en Shirley Miller. Als één van hen, Dolly, erachter komt dat haar echtgenoot een kluis had, doet
ze een ontdekking die grote gevolgen heeft. In de kluis ligt een pistool, geld en een uitgewerkt plan voor een overval. De twijfel
slaat toe, ze moet een beslissing nemen. Gaat ze zo snel mogelijk alles vergeten? Gaat ze alles overdragen aan de politie? Of is
het juist beter om eerst met de andere vrouwensamen te komen?
De Avalon-serie 9 - Droom van een zomer Met nog twee jaar te gaan, kan Sonnet Romano al bijna alles afvinken van haar to-dolijstje-voor-mijn-dertigste. Carrière: check! Ze heeft net een prestigieuze reisbeurs in de wacht gesleept. Relatie: ze heeft een
geliefde, die iets erg belangrijks doet in de politiek. En dan woont ze ook nog in Manhattan. Wat wil een meisje nog meer?
Misschien verliefd – écht verliefd worden? Wanneer haar moeder ernstig ziek wordt, besluit ze baan, beurs en vriendje in de wacht
te zetten en terug te keren naar Avalon, het dorpje aan het meer waar ze is opgegroeid. En waar Zach Alger rondloopt, wiens kus
bij het meer ze nooit is vergeten...
Wonderlijk: de ambtenaren van VWS en de managers bij de zorgverzekeraars delibereren bij voortduring over slimme
aanpassingen op de deelbudgetten voor de zorg. Artsen daarentegen schuiven maar heel incidenteel aan voor overleg over wat
toch hun core-business is. Dat zou wel eens een kostbare weeffout in het maatschappelijke systeem kunnen zijn. Dokters hebben
misschien de reputatie dat zorgbudgetten nooit hoog genoeg kunnen zijn. En het is juist dat ze liefst het onderste uit de kan willen
halen om hun patiënten te genezen. Maar het zijn ook realisten. Niet alles moet wat kan! En als ze pleiten voor verhoging van het
ene deelbudget dan komen ze als zorgexperts beslist ook met een reële verlaging van een andere kostenpost. In dit boek 28
auteurs · met onbetwistbare geneeskundige en evenzeer (bedrijfs)economische expertise, · met concrete voorstellen tot
verschuivingen in zorgbudgetten, · met alternatieven die per saldo geen extra geld kosten. Het debat hierover wordt
vergemakkelijkt doordat elk hoofdstuk opent met een duidelijke stelling.
Is de drang tot seriemoorden erfelijk? Inspecteur Grant Foster treft een verminkt lijk aan op een Londens kerkhof. De moordenaar
heeft een even cryptische als bloederige aanwijzing duidelijk zichtbaar voor hem achtergelaten. Nigel Barnes, gespecialiseerd in
stamboomonderzoek, weet na een intrigerende zoektocht door talloze archiefstukken de aanwijzing te herleiden naar de
slachtoffers van een seriemoordenaar uit 1879. Dan vindt inspecteur Foster een tweede lijk en rijst direct de vraag: gaat het hier
om een copycat, of zijn heden en verleden op een ingewikkelder manier met elkaar verweven?
Na de zelfdoding van haar moeder probeert een jong meisje haar leven zin te geven, maar dat valt niet mee in het Japan van de
jaren zeventig en wanneer de familie-eer is aangetast.
De twaalfjarige Keith vindt dat zijn ouders door hun saaie leven druiloren zijn geworden en probeert ze op te vrolijken. Emigreren
naar Australië lijkt hem de beste oplossing en tot zijn grote verbazing doen ze dat ook. Vanaf ca. 10 jaar.

Londen 1795: de jonge Rosetta Hall raakt door de verhalen van haar vader gefascineerd door Egypte. Ze droomt ervan
zelf naar Egypte te gaan om hiërogliefen te ontcijferen. Die droom schuift naar de achtergrond als ze met de
extravagante Henry Vallon trouwt en de bibliotheek verruilt voor de balzaal. Haar decadente levensstijl is echter van
korte duur: Harry vindt de dood in de strijd tegen de Fransen in Egypte. Dan ontmoet ze een egyptoloog die haar niet
alleen een aantal bijzondere Egyptische schatten laat zien, maar haar ook aan het twijfelen brengt over de oorzaak van
Harry' s dood. Ze is vastbesloten om ondanks alle gevaren naar Egypte te reizen om de ware toedracht van zijn dood te
ontdekken. Donkere Rosetta neemt de lezer mee van Londen naar Parijs en Egypte.Het vertelt het verhaal van een
eigenzinnige vrouw die zich verzet tegen de beperkingen die de samenleving haar oplegt, terwijl diezelfde samenleving
op haar fundamenten schudt door de Franse Revolutie en de napoleontische oorlogen.
De tenkoclub De regels: mannen, kinderen, winkelen, wijn en chocola zijn belangrijk – maar niet zo belangrijk als je
vriendinnen. Als zij je nodig hebben, dan sta je voor hen klaar. De clubleden: Freddie, Tamsin, Reagan en Sarah. Ze
kennen elkaar van de universiteit. Hoe verschillend ze ook zijn, ze hebben één ding met elkaar gemeen: ze genieten met
volle teugen van hun leven. Tijdens de lange avonden waarin ze wijn drinken en hun romantische verwikkelingen
bespreken vormen ze de tenkoclub en beloven ze er onvoorwaardelijk voor elkaar te zullen zijn. Lidmaatschap: na twintig
jaar wordt hun belofte ernstig op de proef gesteld… Elizabeth Noble woont in New York met haar man en twee dochters.
Ze schreef eerder drie andere romans, waaronder De leesclub en Wat ik mijn dochters nog wil vertellen.
De negentienjarige joodse Emma Bau is nog maar drie weken getrouwd wanneer nazitroepen Krakau bezetten. Haar
man, Jakob, sluit zich al snel aan bij het verzet, en Emma wordt met haar ouders opgesloten in het overbevolkte getto in
de stad. Op een nacht weet het verzet haar het getto uit te smokkelen, waarna ze bij Jakobs katholieke tante Krysia gaat
wonen. Vanaf dat moment is ze Anna Lipowski, een niet-joods meisje uit Gdansk. Met haar nieuwe identiteit is ze relatief
veilig, tot ze de aandacht trekt van een hooggeplaatste naziofficier, Kommandant Richwalder. Hij vraagt haar voor hem te
komen werken. Onder druk van de verzetsbeweging, die op zoek is naar informatie over de nazi's, accepteert ze de
baan. Maar wanneer Richwalders belangstelling voor haar persoonlijk blijkt te zijn, komt ze voor de moeilijkste keus van
haar leven te staan: om Jakob te helpen moet ze hem en hun huwelijk verraden...
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