Read Free Ssangyong Musso Repair Manual

Ssangyong Musso Repair Manual
Nadat zijn relatie op de klippen is gelopen, verhuist Frank van Canberra naar het huisje
van zijn grootouders aan de oostkust. Hij wil zijn gewelddadige jeugd en de slechte
relatie met zijn vader vergeten. In het kleine dorp midden in de overweldigende
Australische natuur lukt het hem een nieuw leven op te bouwen. Frank maakt zelfs
vrienden: zijn buren en vooral hun zevenjarige dochtertje Sal. Maar het is niet
eenvoudig om het verleden te vergeten en na verloop van tijd gaat Frank in Sydney op
zoek naar zijn vader Leon. Leon is in de jaren vijftig en zestig opgegroeid als zoon van
een getraumatiseerde oorlogsveteraan. Dan krijgt Leon een oproep voor dienst in de
Vietnamoorlog. Hij is er getuige van vreselijke dingen en raakt na zijn terugkeer naar
Australie aan lager wal. Als Frank na de zoektocht naar zijn vader Leon terugkomt in
zijn dorp, blijkt zijn huisje vernield te zijn. Buurmeisje Sal wordt vermist en Frank wordt
verdacht van moord. De problemen uit zijn jeugd, waarvoor hij op de vlucht is, hebben
plaatsgemaakt voor nieuwe problemen.
Huurmoord van Chris Bradford Meeslepend tot de laatste bladzijde Bodyguard Connor
Reeves krijgt zijn gevaarlijkste opdracht tot nu toe. In een land dat geregeerd wordt
door criminelen, moet hij Feliks beschermen, de enige zoon van de Russische
miljardair en politicus Viktor Malkov. Viktor wil zich inzetten voor het welzijn van alle
inwoners van Rusland, maar de maffia heeft andere plannen en er staat een prijs op
het hoofd van de miljardair. Feliks is zijn vaders enige zwakke plek, en Connor moet
samen met zijn rivaal Jason een schild vormen tegen chantage, moord en ontvoering.
Dit is de eerste missie waarbij Connor en Jason samen moeten werken. En met een
sluipmoordenaar op vrije voeten, kan het ook meteen hun laatste zijn… 'Bradford heeft
Jack Bauer, James Bond en Alex Rider weten te combineren in deze action packed
thriller.' Goodreads.com Van Chris Bradford verscheen: De Bodyguard-serie Gijzeling
Losgeld Hinderlaag Doelwit Huurmoord De Jonge Samoerai-serie De weg van de
krijger De weg van het zwaard De weg van de draak De ring van aarde De ring van
water De ring van vuur De ring van wind De ring van de hemel
Rusland 1854. De Krimoorlog sleept zich voort. Geïnspireerd door Florence Nightingale
vertrekt de avontuurlijke Rosa Barr naar het slagveld om zich in te zetten voor de
eindeloze stroom slachtoffers. Voor haar nicht in het rustige Londen, de naïeve
Mariella, speelt de oorlog zich vooral op papier af. Ze knipt oorlogsberichten uit de
kranten en krijgt brieven van haar verloofde, de beroemde arts Henry Thewell, die als
vrijwilliger achter de vuurlinies werkt. Ook van Rosa krijgt ze gepassioneerde en
gedetailleerde brieven die de gruwelen van de oorlog pas écht dichtbij brengen.
Wanneer Henry ziek wordt en naar Italië wordt overgebracht om te herstellen, besluit
Mariella in een opwelling hem te bezoeken. Ondertussen droogt de stroom brieven van
Rosa op en lijkt ze van de aardbodem verdwenen. Mariella laat haar verloofde achter
en vertrekt naar het hart van de oorlog, op zoek naar Rosa. Langzaam ontvouwt zich
een werkelijkheid die er heel anders uitziet dan ze altijd heeft gedacht en ontdekt ze in
zichzelf een kracht die ze niet voor mogelijk had gehouden. '
Rechter Sonia wordt ingehaald door haar verleden wanneer ze over een
geruchtmakende moordzaak moet beslissen. Een rijke vrouw uit invloedrijke kringen
wordt doodgeschoten in een achterstandswijk en haar zoon Nile,
reclasseringsambtenaar van beroep, wordt aangewezen als hoofdverdachte. Sonia
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kent de betrokkenen uit haar beruchte studietijd in de jaren ‘60 en de zaak brengt haar
terug naar diep verdrongen geheimen. Wat had de vermoorde vrouw te zoeken in een
ghetto en wat heeft haar zoon hiermee te maken? Scott Turow (1949) is naast schrijver
ook partner bij een groot advocatenkantoor in Chicago. Met zijn rijke kennis van recht
schreef hij de eerste zogenaamde ‘legal thrillers’. ‘De aanklager’ is het bekendste
werk van Turow dat verfilmd is met Harrison Ford in de hoofdrol. Ook boeken als
‘Smartengeld’, ‘Het bewijs’ en ‘De beschuldiging’ zijn niet meer van de
boekenplanken weg te denken. Met meer dan dertig miljoen verkochte exemplaren en
boeken vertaald naar veertig talen is Turow een van de succesvolste auteurs van de
Verenigde Staten.
Na een nare scheiding heeft Tara Kendall haar baan opgezegd om in Parable een
carrière te beginnen als kippenboerin. Haar boerderijtje is een waar paradijs, en tussen
de kakelende kippen komt ze helemaal tot rust. Alleen de roestige trailer aan de
overkant is haar een doorn in het oog. Net als de bewoner, de irritant zelfverzekerde
cowboy-sheriff met wie ze al een paar keer een aanvaring heeft gehad. En aan wie ze
op een of andere manier telkens moet denken. Het hoofd van sheriff Boone Taylor
staat niet naar romantiek. Al helemaal niet nu zijn twee zoontjes, die sinds het
overlijden van zijn vrouw door zijn zus werden opgevoed, weer bij hem komen wonen.
Het is dus te gek voor woorden dat zo'n stoere vent als hij geen woord kan uitbrengen
als hij zijn nieuwe buurvrouw tegenkomt! Hij besluit haar zoveel mogelijk te mijden.
Maar dan wordt hij weggeroepen voor een noodgeval, en is Tara de enige die hij kan
vragen op de jongens te passen...

Cathleen Harrington verlaat in 1919 haar thuis in Ierland om naar de droge
vlakten van de Oostelijke Kaapprovincie in Zuid-Afrika te reizen en te trouwen
met een man van wie zij niet houdt. Afgezonderd en vervreemd vindt ze troost in
haar dagboek en in de sterke band met Ada, het dochtertje van haar zwarte
dienstmeisje. Cathleen leert Ada lezen en schrijven en geeft haar zelfs pianoles.
Wanneer Ada in opspraak raakt omdat ze een kind verwacht van een blanke,
moet ze vluchten. Maar Cathleen gaat de opgelegde strenge wetten van de
apartheid negerend naar Ada op zoek om haar te vragen terug naar huis te
komen.
Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is... liefde. Miljardair onder de
mistletoe Wanneer Sophie op het laatste moment de kerst van de knappe,
superrijke Max Hamilton weet te redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid.
Maar veel liever zou ze zijn eeuwige liefde krijgen... Ingesneeuwd met haar baas
Juist op kerstavond komt Amelia vast te zitten door een blizzard. Gelukkig
verblijft ze in een luxeresort in Aspen - waar ze moet doen alsof ze de vriendin is
van haar knappe baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even
moeten volhouden. Alleen, is het wel allemaal toneelspel? Weerzien met
Kerstmis Jaren nadat Felicia hem voor het laatst zag, staat haar eerste liefde,
Gideon Ford, opeens voor de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot haar
verwondering wil hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is zeker betoverd
door de magie van kerst! In elk geval niet door haar... toch?
'Ze drukt het pakketje een moment stevig tegen zich aan en licht de putdeksel
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op. "Dag dappere Gaby," fluistert ze en drukt een kus op de juten zak. Met een
plof valt de last op de bodem van de put.' Wieke Hart schreef het ontroerende
verhaal Strafkind naar aanleiding van een bericht over de ontdekking van
honderden babylijkjes in een klooster in Ierland. In de opvanghuizen van een
vergelijkbare kloosterorde in Nederland zaten duizenden meisjes opgesloten. Ze
verrichtten dwangarbeid in wasserijen en naaiateliers. Voor het eerst vertellen
deze slachtoffers de schrijnende verhalen die ze zelfs aan hun eigen kinderen
niet durfden te vertellen. Ze mochten als jonge meisjes vrijwel nooit met elkaar
praten en kregen voor zowat alles straf. Ze werden gedrogeerd, vaak dagenlang
in het donker opgesloten en moesten hun eigen braaksel opeten. Bron:
Flaptekst, uitgeversinformatie.
Voor de fans van Karin Slaughter, Lee Child, J.D. Barker en Thomas Olde
Heuvelt. ‘Loubry is een meester in het bespelen van je zenuwen. Dit boek is
ijskoud, doodeng en heeft een briljante plot. Om in één keer te verslinden.’ Le
Parisien De jonge journalist Sandrine heeft haar grootmoeder nooit gekend. Als
ze hoort dat de vrouw is overleden, wil ze graag de plaats bezoeken waar haar
grootmoeder vrijwel haar hele leven heeft gewoond: een eiland voor de Franse
kust. Sandrine reist af naar het koude, grijze eiland en maakt kennis met de
bewoners. Die zijn daar, net als haar grootmoeder, in 1946 komen wonen en er
nooit meer weggegaan. Al snel realiseert Sandrine zich dat de bewoners een
gruwelijk geheim bewaren. Er is destijds iets vreselijks gebeurd, want de
bewoners zijn na al die jaren nog steeds doodsbang. Iets weerhoudt ze ervan het
eiland te verlaten, alsof ze gevangenen zijn... Steeds sterker vermoedt Sandrine
dat ook zijzelf door iets of iemand in de gaten wordt gehouden. Iemand die
misschien ook een rol heeft gespeeld in de onfortuinlijke dood van haar
grootmoeder. Wanneer inspecteur Damien Bouchard te horen krijgt dat er een
jonge vrouw op het strand is aangetroffen, treft hij haar zwaar getraumatiseerd
en onder het bloed aan. De vrouw, die Sandrine heet, beweert een vreselijke
ontdekking te hebben gedaan op een eiland niet ver van de Franse kust. Het
probleem? Niemand heeft ooit van dat eiland gehoord. In de pers ‘Loubry is dé
nieuwe stem in het Franse thrillergenre.’ LFC Magazine ‘Een mooi, spannend,
genuanceerd en krachtig boek dat écht binnenkomt.’ Le Provence ‘Een
formidabele pageturner!’ Page des Libraires ‘Een angstaanjagende en compleet
verslavende thriller.’ Aujourd’hui ‘Een boek om je volledig in te verliezen.’ Sud
Ouest
In het jaar 1878 wordt in de familie Nachimanda voor het eerst in zestig jaar een
meisje geboren. De mooie en pittige Devi wordt door iedereen aanbeden, en ze
raakt bevriend met de weesjongen Devanna. De twee zijn onafscheidelijk en
brengen hun jeugd door tussen de heuvels en op de koffieplantages, omringd
door de warmte van een in het land gewortelde familie. Hun vriendschap
verandert voorgoed wanneer ze op een avond een 'tijgerbruiloft' bijwonen. Hier
ontmoet Devi voor het eerst Machu, de vermaarde jager en tijgerdoder. Hoewel
Devi nog een meisje is en Machu al een man, zweert zij dat zij op een dag met
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hem zal trouwen. Ze ziet niet dat Devanna ook verliefd is op haar. Hij verlaat het
dorp om te gaan studeren in de hoop dat Devi hem bij zijn terugkomst zal
erkennen als haar enige liefde. Maar een hartverscheurende tragedie verandert
het lot van alle drie en heeft generaties lang gevolgen. Sarita Mandanna werd als
een van de tien nieuwe talenten van 2010 getipt in The Telegraph. De rechten op
haar eerste roman zijn aan vele landen verkocht.
Dus jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake, directeur van zijn eigen bedrijf,
heeft een pijnlijk verleden overwonnen om zijn game-imperium op te bouwen. Hij
heeft alles in de hand, en met de liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is
het laatste puzzelstukje van zijn leven op zijn plaats gevallen. Je prinses bevindt
zich in een ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots verdwijnt omdat Mia zich
zonder verklaring van hem afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp nodig heeft, maar
te koppig of bang is erom te vragen. En hoe meer hij probeert de controle terug
te krijgen, hoe harder ze hem wegduwt. Dit probleem kan hij niet oplossen door
een paar regels programmeringscode te schrijven. Hij zal diep moeten graven en
zichzelf moeten blootgeven... of haar voor altijd verliezen.
De nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg de hoofdredacteur van NRC
Handelsblad aan een groep lezers welke columnist altijd moest blijven. Het
antwoord was: Youp! Daarna vroeg hij welke columnist onmiddellijk mocht
vertrekken. Het antwoord was weer: Youp! En liefst zo snel mogelijk. Twee keer
met stip op de eerste plaats. Youp zelf moet daar hartelijk om lachen. Hij vindt
het heerlijk om al 35 jaar spraakmakend te zijn. Iedereen mag een uitgesproken
mening over hem hebben, graag zelfs. Het was een stevig columnseizoen. Een
door een virus totaal ontwrichte maatschappij in een wankele wereld. Bruut uit
balans door de moord op George Floyd. Iedereen is ondertussen op weg naar
het nieuwe normaal, wetende dat het oude normaal ook niet echt normaal was. Is
het nieuwe dat dan wel? Youp denkt van niet. Of dat weet hij wel zeker. Dat
laatste is een grapje. Hij weet namelijk niks zeker. Net als u en ik. Is dat zijn
kracht? Of juist zijn zwakte?
Tyler O’Neils belangrijkste voornemen deze Kerstmis? Er een groot feest van
maken. Niet voor zichzelf, maar voor zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens zelf
ook wat te vieren, want Snow Crystal, het ski-resort dat hij met zijn broers runt, is
volgeboekt met de kerstdagen. Dat betekent dat Brenna, zijn beste vriendin, bij
hem moet logeren, en hij mag absoluut niet laten merken dat hij meer dan alleen
vriendschap voor haar voelt. Ski-instructeur Brenna Daniels vindt dat ze het
prima voor elkaar heeft. Ze heeft van haar hobby haar werk gemaakt én ze kan
dagelijks samenwerken met Tyler, op wie ze al jaren verliefd is. Niet dat er ooit
iets gebeurd is... Ze verwacht dan ook niet dat het problemen zal opleveren dat
ze een paar weken een huis zullen delen. Dan gebeurt er iets wat ze geen van
beiden hadden verwacht: Tyler kust haar, en nu is alles anders...
Inleiding tot spirituele denkwijzen en begrippen.
Ik weet hoe het is om geen vader te hebben.Of een moeder.Ik wil niet dat Diesel
weet hoe dat voelt. Misschien moet ik me er niet mee bemoeien, maar dat kan ik
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niet.Ik hou te veel van hem.Net als ik denk dat alles goed gaat, gebeurt het
onverwachte. De vijand die op de loer ligt in de schaduw toont zich eindelijk.En
het was niet degene die ik verwachtte.
Nadat David is vrijgesproken van moord op zijn vriendin, gaat hij bij familie in een andere staat
wonen om zijn school af te maken; hij vindt er niet de rust waarop hij gehoopt had.
“Sophie Love's vermogen om magie over te brengen aan haar lezers uit zich in krachtige en
beeldende zinnen en beschrijvingen. Dit is het perfecte romantische boek voor op het strand,
met een belangrijke nuance: het enthousiasme en de prachtige beschrijvingen besteden
onverwacht veel aandacht aan de complexiteit van veranderende liefde, maar ook van
veranderende psyches. Het is een prachtige aanbeveling voor romantieklezers die op zoek zijn
naar wat meer diepgang in hun leesleven.” --Midwest Book Review (Diane Donovan) “Een erg
goed geschreven roman over de worsteling van een vrouw (Emily) die haar ware identiteit
zoekt. De auteur doet het geweldig met haar personages en haar beschrijvingen van de
omgeving. De romantiek zit erin, maar wordt niet overdreven. Complimenten aan de auteur
voor dit fantastische begin van een serie die zeer vermakelijk belooft te zijn.” --Books and
Movies Reviews, Roberto Mattos (over Voor nu en voor altijd) Voor altijd en eeuwig is het
tweede boek in de romantische serie De herberg in Sunset Harbor, die begint met het eerste
boek: VOOR NU EN ALTIJD. De 35-jarige Emily Mitchell is gevlucht van haar baan,
appartement en ex-criend in New York, in ruil voor haar vaders verlaten huis aan de kust van
Maine. Ze heeft verandering nodig in haar leven. Ze gebruikt haar spaargeld om het
historische huis te renoveren en er ontstaat een relatie met Daniel, de beheerder. Emily bereidt
zich voor om de Herberg te openen naarmate Memorial Day nadert. Maar niet alles gaat zoals
gepland. Emily komt er al snel achter dat ze geen idee heeft hoe je een B&B runt. Het huis
vereist ondanks haar inspanning dringende reparaties die ze niet kan betalen. Haar gierige
buurman is nog steeds vastberaden om het haar moeilijk te maken. En het ergste van alles:
juist wanneer haar relatie met Daniel opbloeit, komt ze erachter dat hij een geheim heeft. Een
geheim dat alles zal veranderen. Haar vrienden dringen erop aan dat ze terugkomt naar New
York en haar ex-vriend probeert haar terug te winnen, dus Emily moet een levensbeslissing
maken. Probeert ze het uit te houden in haar vaders oude huis in een klein stadje? Of keert ze
haar nieuwe vrienden, buren en leven de rug toe, evenals de man waar ze verliefd op is
geworden? Voor altijd en eeuwig is het tweede boek in een geweldige nieuwe romantische
serie die je zal laten lachen, huilen en pagina's tot diep in de nacht omslaan. En het zalje liefde
voor het romantische genre opnieuw doen opbloeien. Het derde boek is binnenkort
verkrijgbaar.
Anthony Riches, Wonden van eer `Dit is snelle, pakkende fictie om de hele nacht door te
lezen.' Conn Iggulden Marcus Valerius Aquila is nog maar net aangekomen in Brittannië als hij
moet rennen voor zijn leven. Hij is namelijk door de machtswellustige keizer Commodus
veroordeeld tot een oneervolle dood. Zijn plan is om een nieuwe identiteit aan te nemen, te
dienen in een obscuur regiment bij de Muur van Hadrianus en zich schuil te houden, in de
hoop op gerechtigheid. Maar dan komt er een barbarenleger vanuit de woestenij ten noorden
van de Muur opzetten en moet Marcus bewijzen dat hij sterk genoeg is om een leger te leiden
in een brute oorlog tegen een genadeloze vijand. Wonden van eer is het verhaal van een
jonge strijder in het hardste en succesvolste leger van de klassieke oudheid. `Steekt overal
met kop en schouders bovenuit... Levendige personages voeren hun strijd rond de noordelijke
grens met een zeldzame combinatie van precieze details en rauwe emotie.' Manda Scott
Anthony Riches studeerde militaire geschiedenis aan de universiteit van Manchester.
Nadat drie Australische zussen vanwege een ruzie jarenlang geen contact met elkaar hebben
gehad, brengt hun grootmoeder hen ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag weer bij
elkaar.
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Met Peter van Geffel moest het, zoals zijn moeder al dikwijls had voorspeld, wel misgaan. Op
jeugdige leeftijd sterft hij een gewelddadige dood. Ergens in de duinen bij Noordwijk wordt hij,
met een smalle dolk tot het heft in zijn rug, door een vroege wandelaar gevonden. Het
onderzoek van de plaatselijke politie levert niets op. Er komt een bericht op de landelijke telex.
Natuurlijk belandt dat bij De Cock. Daarmee begint voor de Amsterdamse rechercheur - en zijn
vaste maat Vledder - een nieuw avontuur, dat door Baantjer op zijn bekende laconieke wijze te
boek is gesteld.
‘Hard en waanzinnig sexy.’ Stephen King New York, 2035. Een meisje van acht wordt zwaar
getraumatiseerd gevonden in een steegje. Ze herinnert zich niets meer en krijgt een nieuwe
naam: Eve Dallas. Vijfentwintig jaar later is Eve een zeer getalenteerde detective van de New
Yorkse politie, maar haar verleden blijft haar achtervolgen. Walter wordt op zijn verjaardag
verrast met een surpriseparty, maar de echte verrassing moet nog komen: een vrouw met
groene ogen en rood haar drukt hem een glas champagne in handen. Na één slokje bubbels is
hij dood. Niemand op het feestje wist wie ze was, maar Eve Dallas herinnert zich deze
Julianna maar al te goed. Het lijkt erop dat Julianna haar zinnen heeft gezet op een hereniging
met Eve – eentje die ze niet snel zal vergeten. De pers over de Eve Dallas-serie van J.D. Robb
‘Leest als een trein.’ VN Detective en Thrillergids ‘Voor de lezer die enkele uurtjes
ontspanning zoekt en meegesleept wil worden in een spannend maar ook romantisch verhaal,
is dit zeker een aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft alle ingrediënten die garant staan voor uren
leesplezier.’ Thrillzone.nl ‘Robb neemt je mee door de straten van New York en weet je met
het kat-en-muisspel tussen Dallas en haar tegenstander te boeien tot het eind.’ ****
Dethriller.blogspot.nl
Kat Kavanagh heeft veel vrienden, een gewoon baantje en denkt nooit meer aan het verleden.
Dat is haar verhaal. Maar is dat wel waar? Milo McIntyre houdt van zijn moeder, van de
pindakaasbananenmuffins in het Funky Banana café, en van de EHBO-lessen die hij na
schooltijd volgt. Hij denkt nooit aan zijn toekomst, tot de dag dat alles voorgoed verandert. Dit
is het verhaal van Milo. Maar dan is er nog dat andere verhaal. Het verhaal waarin het noodlot
toeslaat en Milo en Kat door een dramatisch auto-ongeluk samenbrengt. Zo komt een diep
verborgen familiegeheim voor eens en voor altijd boven tafel.
Rinkelende telefoons, felle lampen, rumoerige collega’s én haar hond mag niet mee. Voor
Jasmijn Vink, die autisme heeft, is het dagelijkse kantoorleven een ware beproeving. In
Zondagsleven zoekt Jasmijn uit hoe ze, ondanks alle chaos, een veilige en overzichtelijke
wereld voor zichzelf kan creëren. Hoe ze haar hoofd boven water kan houden – niet alleen op
kantoor, maar ook op het turbulente pad van de liefde. Liefde voor haarzelf, voor haar hond
Romy, voor de mensen om haar heen, en in het bijzonder voor die ene man die zo zijn best
doet haar te begrijpen... Waar Zondagskind ging over opgroeien met autisme, gaat
Zondagsleven over je eigen weg vinden en trouw blijven aan wie je bent.
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even
belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als
vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf.
Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede
omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk
vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn
gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek
slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het
slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en
werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste
Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek
verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en
een inleiding van Bianca Stigter
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In het Duitsland van vlak voor de Tweede Wereldoorlog heeft een jonge lerares de klas
overgenomen van haar geliefde docente - en grote voorbeeld. De jongens dragen Thekla op
handen. Omdat ze hen graag wil blijven begeleiden, past ze zich steeds meer aan aan het
nationaal-socialistische klimaat van die dagen. Meer dan we - terugkijkend - kunnen
waarderen. Als een aantal jongens uit de klas bij de Hitlerjugend gaat, breekt Thekla een lans
voor de enige jongen wiens ouders daarmee niet akkoord gaan. Daarmee ontketent zij
krachten die Burgdorf, het leven van haar leerlingen, maar ook Thekla's eigen leven op zijn
kop zetten.
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