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Let Love Rule is de biografie van de artist himself, Lenny Kravitz, over de eerste 25 jaar
van zijn leven. Nederlandse uitgave. Een openhartige, intelligente en grappige
biografie. In zijn langverwachte autobiografie vertelt rockster Lenny Kravitz, zoon van
een Joodse vader en een Afro-Amerikaanse moeder hoe hij uitgroeide van verlegen
jongen tot artiest met internationale sterrenstatus. Het boek beschrijft de eerste 25 jaar
van zijn leven. Lenny is zeer openhartig over alle facetten van zijn jonge jaren. Over
zijn relatie met zijn ouders, hun scheiding, maar ook over platenbazen die aanvankelijk
geen idee hadden hoe ze hem in de markt moesten zetten (‘Prince meets John
Lennon’). Let Love Rule is een persoonlijke, grappige en ontroerende autobiografie
van een van de belangrijkste stemmen in de hedendaagse muziek. Lenny Kravitz zegt
zelf over zijn biografie: 'Deze memoir schrijven was een schitterende ervaring die mij
opnieuw door de eerste 25 jaar van mijn leven leidde, vanaf mijn geboorte tot aan de
release van mijn eerste album. Gedurende die reis, vol avontuur, vond ik mijzelf en mijn
stem. Daarbij ervaarde ik dat liefde het pad effende en dat liefde mijn boodschap zou
worden.'
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In dit zesde boek raakt onze held diep in de problemen. Is Dog Man dit keer zélf de
boef?! Als de bank in de stad beroofd wordt, lijkt er maar één dader te zijn: Dog Man!
Baas, Pien Petjeaf en Kleine Karel zetten alles op alles om zijn onschuld te bewijzen.
Zou het boeventeam van Biggie er iets mee te maken hebben? Ondertussen probeert
Dog Man zijn draai te vinden in de hondenbak. Maar de andere honden zijn heel
onaardig tegen hem. En van die gemene bewaker hoeft hij ook geen hulp te
verwachten... Komt Dog Man ooit nog op vrije voeten? En kan Karel, de gemeenste kat
van de wereld, misschien een handje helpen? Een heerlijk Dog Man-verhaal vol humor,
avontuur en tekentips, geschreven door Dav Pilkey en vertaald door Tjibbe Veldkamp.
THE GRIPPING NEW THRILLER IN TOM CLANCY'S JACK RYAN SERIES INSPIRATION FOR THE BLOCKBUSTER AMAZON PRIME TV SERIES America is
under attack from within. Patients in hospitals, clinics, and at home are dying when the
drugs they need for survival turn out to be ineffective copies. A corrupt pharmaceutical
billionaire has spent millions supporting radical groups while using the chaos they
engender to cover his money-making schemes, but for a man with such towering
ambitions, the only real goal is power. To get that, he'll have to eliminate the only
impediment in his path - President Jack Ryan. The question is, how do you attack the
most closely guarded man in the world? For a man who has built his fortune on
underhanded dealings and misdirection, the answer is as simple as it is shocking: He'll
have to kidnap the First Lady. PRAISE FOR TOM CLANCY 'Exhilarating. No other
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novelist is giving so full a picture of modern conflict' Sunday Times 'A brilliantly
constructed thriller that packs a punch' Daily Mail 'A virtuoso display of page-turning
talent' Sunday Express 'Heart-stopping action . . . entertaining and eminently topical'
Washington Post
Since 1973, TEXAS MONTHLY has chronicled life in contemporary Texas, reporting on
vital issues such as politics, the environment, industry, and education. As a leisure
guide, TEXAS MONTHLY continues to be the indispensable authority on the Texas
scene, covering music, the arts, travel, restaurants, museums, and cultural events with
its insightful recommendations.
Visie op de bijbel vanuit de optiek dat deze ook in wetenschappelijk opzicht de
waarheid verkondigt.

Onrustbarende, actuele spionagethriller over het gevaar van ¿het nieuwe
Rusland¿ Met De Moskou regels begint een ijzingwekkende race tegen de klok¿
De gewelddadige dood van een journalist leidt Gabriel Allon, restorateur en
voormalig Israëlisch geheim agent, naar Rusland. Hij komt terecht in het nieuwe
Moskou, waar hij het moet opnemen tegen Ivan Kharkov, een steenrijke
Russische oligarch en wapenhandelaar, die op het punt staat Al-Qai¿da te
voorzien van een partij geavanceerde Russische luchtdoelraketten. Het is aan
Gabriel de deal te dwarsbomen. Als hij faalt, moet de wereld zich voorbereiden
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op de dodelijkste terroristische aanval sinds 9/11. Het aftellen is begonnen¿
Daniel Silva (1960) is de auteur van elf internationale bestsellers. Zijn creatie,
voormalig Israëlisch geheim agent Gabriel Allon, is een van de meest
memorabele en fascinerende figuren in de moderne fictie. Hij woont in
Washington, D.C. met zijn vrouw en kinderen. Als hij niet schrijft, is hij te vinden
in de bibliotheek van Georgetown University, waar hij research voor zijn boeken
doet. ¿Zenuwslopend en pijnlijk briljant.¿ Patricia Cornwell ¿Daniel Silva blaast
het internationale thrillergenre nieuw leven in.¿ Newsday
'Wereldberoemd chef-kok, bestsellerauteur, tv-persoonlijkheid en provocateur;
Anthony Bourdain was het allemaal.'- Volkskrant Bourdains Keukenconfessies:
een onvoorspelbaar, schokkend en grappig boek over de zwarte kanten van het
restaurantwezen. Wie regelmatig in goede restaurants eet, heeft de neiging te
denken dat die prachtige gerechten ontworpen zijn door verfijnde mannen met
goddelijke inspiratie. Niets is minder waar. De ingenieuze creaties zijn
hoogstwaarschijnlijk op uw bord getoverd door een stelletje gedegenereerde
gekken, geteisem, viespeuken en psychopaten, aldus Anthony Bourdain.
Jarenlang werkte Bourdain zelf als chef-kok in diverse New Yorkse restaurants,
waaronder het befaamde Brasserie Les Halles in Manhattan. In
Keukenconfessies geeft hij een inkijkje in zijn ruige levensstijl van seks, drugs en
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rock- ’n roll tussen de pannen en schetst hij een onthutsend beeld van de
donkere kanten van het restaurantwezen. Bourdain pleegde op 8 juni 2018
zelfmoord in Frankrijk, waar hij was voor opnames voor zijn werkgever CNN.
'Neem een New Yorkse chef-kok, voeg drugs, cognac en bloed toe en je hebt
een kookklassieker.'- The Observer 'Een prachtige, krachtige, informatieve en
grappige gids over een fascinerende verborgen wereld.'- Daily Telegraph
Anthony Bourdain (New York, 1956 - Kaysersberg, 2018) werd wereldberoemd
met het boek Keukenconfessies en het televisieprogramma No Reservations, in
Nederland en Vlaanderen te zien op 24Kitchen. Hij schreef op brutale,
nietsontziende maar geestige toon en werd daarmee het prototype van de ruige
maar gepassioneerde kok. Avontuurlijk, ruw in de mond, maar uiterst precies als
het op koken aankwam.
Hercule Poirot reist op uitnodiging van Richard Devonport per luxe koets naar
Kingfisher Hill. Hij is gevraagd om te bewijzen dat Richards verloofde niet
schuldig is aan de dood van zijn broer Frank. In de koets staat een vrouw in
paniek op en eist een andere plek, ze beweert dat als ze op haar plek blijft zitten
ze vermoord zal worden. Poirot ruilt van plek met haar en gaat aan de slag als hij
bij de Devonports aankomt. De verbijstering is groot als de vrouwelijke passagier
daar aanklopt en even later vermoord wordt gevonden. Wie is de mysterieuze
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vrouw en wie heeft haar vermoord?
Zestien jaar geleden werd het koninkrijk Winter onder de voet gelopen door de
kwaadaardige koning Angra. De Winterianen werden tot slaaf gemaakt en hun
magie werd hun afgenomen. Alle hoop is nu gevestigd op de acht mensen die
wisten te ontsnappen en sindsdien op de vlucht zijn. Meira was nog maar een
baby toen Winter werd aangevallen en kent alleen het leven als vluchteling. De
Winterianen zijn vastbesloten om hun rijk ooit terug te veroveren en ondernemen
daarvoor gevaarlijke verkenningstochten, waarbij Meira tot haar frustratie nooit
mee mag. Dus wanneer ze iets opvangt over een antiek medaillon dat Winter zijn
magie kan teruggeven, besluit ze er stiekem achteraan te gaan om zichzelf te
bewijzen. 'Plot en schrijfstijl zijn voortreffelijk! Zeer aan te bevelen.' - School
Library Journal 'Een nieuwe wereld, een spannend avontuur en een grote liefde...
alles in één groot episch fantasyverhaal.' - Booklist
De paashaas gaat op cadeautjestocht. Hij brengt overal lekkers naartoe: naar de
aapjes in het oerwoud, de pinguins op de Zuidpool en een beertje in zijn grot.
Kun jij alle eitjes en lekkernijen vinden? Groot zoekplatenboek met kleurrijke,
gedetailleerde dwarsdoorsnedes waarin gezocht en geteld moeten worden.
Vanaf ca. 4 jaar.
Instant New York Times bestseller: #1 in Hardcover Fiction #1 in E-book Fiction
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#1 in Combined Print and E-book Fiction "Deep and grand and altogether
extraordinary....Miraculous." —The Washington Post "Artful...Powerful...Magical." The New York Times Book Review "Superb" - People “A Great Reckoning
succeeds on every level." —St. Louis Post-Dispatch #1 New York Times
bestselling author Louise Penny pulls back the layers to reveal a brilliant and
emotionally powerful truth in her latest spellbinding novel. When an intricate old
map is found stuffed into the walls of the bistro in Three Pines, it at first seems no
more than a curiosity. But the closer the villagers look, the stranger it becomes.
Given to Armand Gamache as a gift the first day of his new job, the map
eventually leads him to shattering secrets. To an old friend and older adversary.
It leads the former Chief of Homicide for the Sûreté du Québec to places even he
is afraid to go. But must. And there he finds four young cadets in the Sûreté
academy, and a dead professor. And, with the body, a copy of the old, odd map.
Everywhere Gamache turns, he sees Amelia Choquet, one of the cadets.
Tattooed and pierced. Guarded and angry. Amelia is more likely to be found on
the other side of a police line-up. And yet she is in the academy. A protégée of
the murdered professor. The focus of the investigation soon turns to Gamache
himself and his mysterious relationship with Amelia, and his possible involvement
in the crime. The frantic search for answers takes the investigators back to Three
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Pines and a stained glass window with its own horrific secrets. For both Amelia
Choquet and Armand Gamache, the time has come for a great reckoning.
The Duck Commander Kitchen Presents Celebrating Family and FriendsRecipes
for Every Month of the YearSimon and Schuster
From New York Times bestselling author, star of A&E’s Duck Dynasty, and
matriarch of the popular Robertson family, comes a savory new collection of
recipes that gives you and your family plenty of reasons to sit down together and
share a meal, love, and laughter. Miss Kay is a master of the back-country, homecooked meal. She has been cooking ever since she was a little girl and has
perfected her skills through years of practice on the Robertson clan. After sharing
some of her family’s favorite recipes in Miss Kay’s Duck Commander Kitchen,
Miss Kay has gone back to her cupboard and pulled out more of her down-home,
mouthwatering recipes, this time grouping her recipes around reasons to get
together—New Year's Eve spreads, special Mother’s Day meals, Fourth of July
picnics, Christmas dinners, church potlucks, and everything in-between. In
addition to more than one hundred recipes, Miss Kay opens her heart to share
hard-won wisdom and special memories, along with beautiful full-color photos
and family pictures. And true to the Robertson faith, you’ll find scriptures
sprinkled throughout Miss Kay’s newest collection of recipes. Take a peek into
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the off-camera life of America’s favorite duck-loving family, the foods they love,
and the wisdom and legacy that make a family strong.
Schokkend en controversieel was Steinbecks klassieke meesterwerk toen het in
1939 verscheen en Amerika met zijn eigen zelfkant confronteerde. Tegen de
achtergrond van het kurkdroge Oklahoma en het migrantenleven in Californië
volgen we de familie Joad, die, net als duizenden andere kleine boeren en
landarbeiders in de jaren dertig, gedwongen is naar het westen te vertrekken op
zoek naar het beloofde land of in ieder geval naar werk. Hun verhaal is er een
van valse hoop, onmogelijk verlangen en dromen die in duigen vallen. Toch weet
Steinbeck hun strijd zó intens menselijk, groots en met een geweldige morele
visie te beschrijven, dat De druiven der gramschap een lofzang op het
uithoudingsvermogen en de waardigheid van de menselijke geest is.
Een modern, waargebeurd sprookje vol drama, liefde & vriendschap - maar dan
in het beroemdste kantoor ter wereld! Beck is 25 wanneer ze in 2012 per ongeluk
in het Witte Huis belandt. Ze is net in Washington DC komen wonen en probeert
zo goed en zo kwaad als het gaat rond te komen. Tot ze op een dag online een
vacature vindt die - funny story - een vacature blijkt voor stenograaf in het Witte
Huis. Van de een op de andere dag maakt ze onderdeel uit van het eliteteam dat
de president overal volgt, met een vast plekje in Air Force One. Het Witte Huis
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omvat een compleet nieuwe wereld vol glamour, drama, intriges en protocollen,
maar het blijkt ook gewoon een kantoor, met leuke en minder leuke collega’s.
Beck beschrijft hoe ze de hele entourage leert kennen van Barack Obama,
vriendschappen sluit en ook nog eens verliefd wordt op de rechterhand van de
president die, net als zij, al bezet is. Wanneer kun je beginnen? is het
waargebeurde verhaal van een jonge vrouw die onwaarschijnlijke
vriendschappen sluit, haar hart verpandt, haar stem ontdekt en leert wat er echt
toe doet tijdens haar eerste échte baan. In het Witte Huis. OMG.
David Zinc, een jonge advocaat bij het invloedrijke advocatenkantoor Rogan Rothberg,
heeft nog nooit een rechtszaal van binnen gezien. Al vijf jaar lang werkt hij tachtig uur
per week aan saaie zaken met collega’s aan wie hij een hekel heeft. Totdat hij er op
een dag genoeg van heeft en ontslag neemt, om in dienst te treden bij de kleine firma
Finley & Figg. Oscar Finley en Wally Figg, ook wel senior en junior genoemd, houden
zich voornamelijk bezig met verzekeringszaken die voortkomen uit de vele aanrijdingen
die zich voordoen op het drukke kruispunt voor hun kantoor. Zaken die zelden voor de
rechter komen, omdat de partijen altijd tot een schikking komen. Een rustig en veilig
bestaan. Maar dan klagen senior en junior namens een van hun cliënten een groot
farmaceutisch bedrijf aan in een class action-zaak die alles op zijn kop zal zetten. Het
lijkt in eerste instantie een zaak waarbij ze rustig op de achtergrond kunnen blijven en
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alleen maar hoeven af te wachten tot er geschikt zal worden. Dan blijkt dat juist hún
zaak wordt aangewezen om voor de rechter te komen. En zo komt David Zinc recht
tegenover zijn vroegere collega’s van Rogan Rothberg te staan. Een ongelijke strijd
tussen een jonge, ooit veelbelovende advocaat en een meedogenloze groep juristen uit
een wereld waarin geld belangrijker is dan gerechtigheid...
EET NOOIT IETS WAT JE OVERGROOTMOEDER NIET ALS VOEDSEL ZOU
HERKENNEN! Vroeger wisten mensen hoe ze moesten eten, maar de dieetregels die
van generatie op generatie zijn doorgegeven, zijn verwrongen en vervormd door de
marketeers van de voedingsmiddelenindustrie, door zogenaamde
voedingsdeskundigen en door de media. Het gevolg is dat we dolen door een
landschap van voedselachtige substanties die om het hardst gillen dat ze goed voor
ons zijn. Echt eten verdwijnt uit beeld om te worden vervangen door `voedingsstoffen .
En deze producten zijn juist slecht voor de gezondheid. We zouden minder eten
moeten kopen en er meer voor moeten betalen. Daar worden we zelf beter van, maar
ook het milieu, ons ecosysteem en onze samenleving. Door wereldwijd te kijken naar
traditionele diëten kunnen we zelf een evenwichtig en gezond eetgedrag terugvinden.
Een pleidooi voor echt eten wordt wereldwijd vertaald. In Amerika staat het boek sinds
verschijning op nummer 1 van de bestsellerlijsten.
Christian popular culture has tremendous influence on many American churchgoers.
When we have a choice between studying the Bible and reading novels, downloading
Page 11/17

Get Free The Duck Commander Kitchen Presents Celebrating Family And
Friends Recipes For Every Month Of The Year
movies, or watching television, we become less familiar with Numbers than with Narnia.
This book examines popular Christian narratives with rigorous scholarly methods and
assumes that they are just as complex, fascinating, and worthy of investigation as the
latest secular Netflix series or dystopian novel. While most scholars focus on the
religious aspects of Christian texts, this study takes a new approach by analyzing their
social responsibility in portraying the complex dynamics of race, class, and gender in a
profoundly unequal America. Close readings of six case studies--The Chronicles of
Narnia, Francine Rivers's Redeeming Love, Jan Karon's Mitford novels, Left Behind,
the films of the Sherwood Baptist Church, and Duck Dynasty--uncover both harmful
stereotypes and Christians serving as leaders in social justice.
Dog Man is niet te filmen in zijn grappige vierde avontuur! Dog Man heeft een oppas
voor Kleine Karel geregeld. Gelukkig maar, want Dog Mans leven wordt verfilmd... En
onze blaffende boevenvanger mag aan het werk als bewaker op de filmset! Maar dan
blijkt de oppas eigenlijk de gemene kat Karel te zijn. En die heeft duistere plannen voor
zijn kleine kloon. Als deze slechterik Kleine Karel meesleept naar de filmset, wordt het
echt spannend: kan Dog Man zijn vriendje beschermen, én ervoor zorgen dat de film
niet in de soep loopt? Dav Pilkey heeft weer een hilarisch Dog Man-boek gemaakt. Vol
spannende avonturen, grappige omsla-no-scopen en tekentips om zelf mee aan de
slag te gaan. Vertaald door Tjibbe Veldkamp.
Major General Sir Roy Redgrave has enjoyed an unusual, some might say eccentric,
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life. Born into the same family as the well known actors, he was brought up in Romania
as part of a thriving international community before he joined the British Army and
advanced to high rank.Following on from the success of his memoir Balkan Blue the
author has pulled together a superb pot pourri of anecdotes covering his family, his
military career and post-retirement travels and experiences. Readers will delight in the
scope of this book which ranges widely from aristocratic life in feudal Romania to the
dangers an intrigue of the Cold War; from the charm of French rural life to Franz Josef
Land and encounters with polar bears, walruses and seals. We travel with this intrepid
man from Kathmandu to Lhasa where he lived with impoverished Tibetans whose
generosity and friendliness made the discomfort of primitive living at such altitudes
disappear.These and other extraordinary experiences made this a fascinating read.
In dit boeiende, langverwachte eerste deel van zijn presidentiële memoires vertelt
Barack Obama het verhaal van zijn onwaarschijnlijke odyssee van een jongeman die
op zoek is naar zijn identiteit tot de leider van de vrije wereld. Hij schrijft in
buitengewoon persoonlijke bewoordingen over de jaren waarin hij politiek werd
gevormd en over de bepalende momenten in de eerste termijn van zijn historische
presidentschap - een roerige periode vol dramatische veranderingen. Obama neemt de
lezer aan de hand op een fascinerende reis, die voert van zijn eerste politieke
aspiraties en de cruciale overwinning in de voorverkiezingen van Iowa - waarin de
kracht van grassroots-activisme aan het licht kwam - tot de revolutionaire avond van 4
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november 2008, toen hij werd gekozen tot 44ste president van de Verenigde Staten en
daarmee de eerste Afro-Amerikaan werd die het hoogste ambt in het land zou
bekleden. In zijn bespiegelingen over het presidentschap toont hij op een bijzondere en
scherpzinnige wijze welke mogelijkheden en beperkingen presidentiële macht met zich
meebrengt, en daarnaast biedt hij ons een uniek inzicht in de dynamiek van de
Amerikaanse partijpolitiek en de internationale diplomatie. Obama neemt de lezer mee
tot in het Oval Office en de Situation Room van het Witte Huis, maar ook naar steden
als Moskou, Caïro en Peking. We zijn getuige van zijn overwegingen bij het
samenstellen van zijn kabinet, hoe hij worstelt met een mondiale financiële crisis,
Vladimir Poetin inschat, schijnbaar onoverbrugbare conflicten beteugelt om zijn wet op
de gezondheidszorg te verwezenlijken, botst met zijn generaals over de te volgen
strategie in Afghanistan, hervormingen op Wall Street doorvoert, doortastend optreedt
na de ramp met de Deepwater Horizon en opdracht geeft tot Operatie Neptune's Spear,
die leidt tot de dood van Osama bin Laden. Een beloofd land is een bijzonder intiem en
persoonlijk boek - het verhaal over een man die historische beslissingen neemt, over
het rotsvaste geloof van de opbouwwerker die op de proef wordt gesteld op het
wereldpodium. Obama is openhartig over de moeilijkheden die hij ondervond toen hij
als zwarte Amerikaan president wilde worden, waarbij hij de verwachtingen
verpersoonlijkte van een generatie die werd geïnspireerd door de boodschap van hoop
en verandering en de morele problemen trotseerde die besluitvorming op het hoogste
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niveau met zich meebrengt. Obama is openhartig over de krachten die hem in eigen
land en elders tegenwerkten, eerlijk over de invloed die het verblijf in het Witte Huis had
op zijn vrouw en kinderen. Daarnaast is hij niet terughoudend in het delen van zijn
onzekerheden en teleurstellingen. Toch wijkt hij nooit af van zijn overtuiging dat binnen
het geweldige, zich voortdurend ontwikkelende Amerikaanse experiment vooruitgang
altijd mogelijk is. Dit fraai geschreven en krachtige boek getuigt van Barack Obama's
inzicht dat democratie geen geschenk van boven is, maar iets dat is gestoeld op
inlevingsvermogen en wederzijds begrip, iets waaraan we samen voortbouwen, elke
dag weer.
Alle vijf Bijbels-historische romans over vrouwen van bestsellerauteur Francine Rivers
zijn nu gebundeld in een mooie uitgave: ‘Een spoor van genade.’De levens van
Rachab, Maria, Ruth, Tamar en Batseba worden in dit boek door Francine Rivers tot
leven gebracht. De lessen die wij van deze vrouwen kunnen leren, zijn nog steeds
relevant, en gaan over thema’s als geloof, liefde, genade en hoop.
Miss Kay has been cooking since she was a little girl, and has perfected her skills
through years of practice. Since family is so important to the Robertson clan, the stars
of the hit TV seriesDuck Dynasty, this cook book is organised around family members
and the friends they love. Packed with more than 100 great recipes - from crawfish pie
and sausage gumbo to banana pudding and buttery biscuits, many of them illustrated in
full colour - this is the perfect introduction to Southern-style cuisine. The recipes will
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also be accompanied by tales from around the kitchen table and insider stories from the
Robertson family, including the favourite meals of all the gang. It builds up to the perfect
package for anyone who wants to bring a bit of backwoods country food and drink to
their home - a heartwarming, mouthwatering treat.
Detectiveschrijfster Ariadne Oliver moet voor een feest op een Engels landhuis een
'Jacht op de moordenaar' organiseren. Ze vraagt Hercule Poirot of hij ook wil komen,
zogenaamd als extra attractie, maar in werkelijkheid omdat Ariadne ervan overtuigd is
dat er gevaar dreigt...
In hechtenis van schrijversduo Nicci French, bekend van de Frieda Klein-reeks, gaat
over een vrouw die vanuit de gevangenis haar onschuld probeert te bewijzen. Een
thriller vol onverwachte wendingen. In hechtenis is de spannende literaire thriller van
het wereldberoemde schrijversduo Nicci French, bekend van onder andere de Frieda
Klein-serie. Tabitha zit vast in een huis van bewaring, beschuldigd van moord op
buurman Stuart Rees. Van de bewuste dag kan ze zich echter haast niets herinneren,
ze leed aan een depressie. Toch denkt ze dat ze onschuldig is. Wanneer ze merkt dat
haar beoogde advocaat hieraan twijfelt, besluit ze zelf haar verdediging op zich te
nemen. Maar dat blijkt lastig vanuit de cel. Diverse kennissen uit het dorp en haar ex
bezoeken haar in de gevangenis, waardoor ze erachter komt dat Stuart weinig vrienden
had en dat zij zelf vanaf het moment dat ze weer in het dorp was komen wonen met
argusogen wordt bekeken. Zou iemand haar de schuld in de schoenen proberen te
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schuiven of heeft ze het misschien toch zelf gedaan? Nicci French heeft weer een
spannende thriller geschreven, vol onverwachte plotwendingen.
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