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In 1985 schokte Günter Wallraff West-Europa met zijn bestseller Ik (Ali), waarin hij als undercoverreporter verslag deed
van het leven als gastarbeider. Weinigen hebben meer misstanden aan het licht gebracht dan hij, voor veel jonge
journalisten is hij een voorbeeld. Nu gaat hij, voor het eerst in bijna 25 jaar, opnieuw undercover. In Heerlijke nieuwe
wereld legt hij de donkere kanten van onze maatschappij bloot. Als Michael G. onderzocht hij de gang van zaken in
callcenters. Als laagbetaalde medewerker werkte hij in een fabriek die broodjes bakt voor supermarktketen Lidl, waar hij
en zijn collegas tot de rand van de uitputting werden gebracht en regelmatig brandwonden opliepen. In de winter van
2008/2009 leefde Wallraff als dakloze, waarbij hij bij temperaturen van min twintig de nacht op straat doorbracht. En met
onderbrekingen nam hij de afgelopen jaren de rol aan van Somalische vluchteling.
Een 17-jarige jongen wil de wereld verbeteren. Daarom begint hij onder pseudoniem een blog. In een mum van tijd wordt zijn blog
een enorme hype.
Het titelverhaal van deze bundel vormde de basis voor het succesvolle toneelstuk The Mousetrap, dat in Londen al zestig jaar
achtereen volle zalen trekt. De vijf andere verhalen zijn weliswaar minder beroemd dan het eerste, maar daarom niet minder
spannend. En zowel de bewonderaars van de beroemde Hercule Poirot als die van de slimme, oude Miss Marple kunnen er hun
hart aan ophalen.
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...
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