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afrekent met alle onzin in de wereld. Waarom zouden we ondeugdelijke spullen accepteren? Zouden dingen niet gewoon moeten werken?
Waarom doet niemand daar iets aan? Kortom, Is het nu écht te veel gevraagd?
De leestip Shelly King 2015-03-06 Als Maggie Duprés haar baan bij een groot bedrijf verliest, vreest ze dat ze weer bij haar moeder zal moeten
intrekken. Gelukkig vindt ze al gauw weer werk in een tweedehandsboekhandeltje, een baan die haar op het lijf geschreven is.Tijdens het
lezen van een antieke uitgave van Lady Chatterley’s Lover vindt ze de betoverende liefdesverklaringen van twee geliefden die elkaar, zo lijkt
het, nog nooit in het echt hebben ontmoet. Maggie besluit op zoek te gaan naar deze Henry en Catherine om ze te verenigen én het
boekwinkeltje te redden van de ondergang. Haar avontuur brengt echter verwarrende en onvoorspelbare consequenties met zich mee...

Is het nu écht te veel gevraagd? Jeremy Clarkson 2014-03-25 Tja, iemand moet het doen. In een wereld die ziende blind is, gaat Jeremy
Clarkson opnieuw op zoek naar een beetje gezond verstand te midden van alle dwaasheid en onzin. En dan weet je maar nooit waar Jeremy s
oog op valt. Dat kan zijn: Waarom goede manieren een verspilling van tijd zijn De vervuiling in India als businessmodel Waarom iedereen in
Europa Engels zou moeten spreken Het stelen van hooi De unieke manier waarop een Noor zijn dankbaarheid toonde Of waarom de Britse
politie een voorbeeld zou moeten nemen aan de Nederlandse Dit is Clarkson op zijn best: grappig, uitdagend en onbevreesd, terwijl hij
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