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Mijn lieve Cecilia, als je dit leest, ben ik dood... Stel je voor dat je man een brief aan je heeft geschreven, om te openen na zijn dood. Stel je voor dat die brief zijn diepste, meest donkere geheim bevat, die niet alleen het leven van jullie samen kan kapotmaken, maar ook dat van anderen.
En stel je dan eens voor dat je deze brief toevallig vindt terwijl je man nog springlevend is. Cecilia Fitzpatrick is een succesvolle zakenvrouw, staat voor iedereen klaar en is een toegewijde echtgenote en moeder. Maar die brief gaat alles veranderen, en niet alleen voor haarzelf. Liane
Moriarty heeft een pageturner geschreven die je aan het denken zet: over hoe goed je degenen van wie je houdt eigenlijk kent – en hoe goed je jezelf uiteindelijk kent... ‘Een ontroerend verhaal over de betekenis van liefde en over hoe het leven kan afhangen van een misverstand of een te
haastig genomen besluit. "Het geheim van mijn man" is zo goed, dit kun je niet voor jezelf houden.’ – USA Today
Waarom mannen niet luisteren en vrouwen niet kunnen kaartlezen
Mannen kunnen maar één ding tegelijk, vrouwen hebben geen ruimtelijk inzicht De verschillen tussen man en vrouw zijn biologisch en mentaal bepaald. Dit boek toont glashelder aan waarom mannen de stadsplattegrond niet hoeven om te draaien om te kijken of de volgende afslag links of rechts is, en vrouwen wel. Aan de hand van vrolijke voorvallen en wetenschappelijk (hersen)onderzoek, evolutionaire biologie, psychologische analyses
en sociale veranderingen bouwen de auteurs hun bewijslast op. Humoristisch, vaak zeer verhelderend en een enkele keer schokkend laten ze hun licht schijnen op het algehele raadsel van het verschil tussen man & vrouw. Barbara en Allan Pease hebben een trainingsinstituut, gespecialiseerd in communicatie.. Hiermee timmeren ze wereldwijd aan de weg. Allan Pease schreef eerder Body Language (in 32 talen verschenen, in Nederland onder
de titel Lijfspraak). Barbara Pease schreef Memory Language.
Het geheim van mijn man

Wat willen vrouwen echt? Hoe denken mannen over een relatie? Hoe ga je om met vreemdgaan? Hoe zit de biologie van de liefde in elkaar? En waarom is liefde geven zo belangrijk? Een boek om de andere sekse te leren begrijpen en je eigen patronen te herkennen. Met veel voorbeelden en handige tips. Aan de hand van wetenschappelijke studies, enquêtes, case
study’s en veel humor (om het allemaal makkelijker te onthouden) leggen Alan en Barbara Pease uit hoe seks, liefde en romantiek ooit begonnen zijn. Ze laten zien waar volgens de wetenschap liefde in de hersenen gelokaliseerd is, en, misschien wel het belangrijkste, wat je met deze informatie kunt doen.
Waarom mannen seks willen en vrouwen liefde nodig hebben
Michael Brock is een veelbelovende, jonge advocaat bij een prestigieus kantoor in Washington D.C. Wanneer hij erachter komt dat zijn werkgever een verschrikkelijk geheim verbergt, neemt hij ontslag. Als advocaat van de armen gaat hij verder, maar Michael heeft een dossier meegenomen dat eer explosief blijkt te zijn...
De straatvechter
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