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OMSCHRIJVING

Tim van Galen – getrouwd, twee kinderen – heeft een ogenschijnlijk normaal en rustig leventje. Hij is
muziekdocent in het voortgezet onderwijs. Tim zit echter boordevol opgekropte frustraties. Door zijn
onvermogen om snedig en ad rem te reageren op collega's, die hem met grote regelmaat vernederen en
irriteren, smeedt hij een plan om wraak te nemen. Zijn eerste maatregelen zijn nog goed te overzien, maar
al snel raakt Tim verstrikt in zijn web van leugens. In de loop van het schooljaar krijgt hij steeds meer
contact met Maud, een van zijn leerlingen. Tim beseft tegen wil en dank dat zijn acties en de omgang met
zijn oogappel niet zonder gevolgen blijven...Zal Tim op tijd bij zinnen komen? Of zal zijn duivelse plan,
De lijst, een allesverwoestende uitwerking hebben?
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Hier vind je een uitgebreide lijst met eiwitrijke voeding. Bij elk product staat de exacte hoeveelheid eiwit
in grammen. Nu met 4 eiwitrijke recepten!

NL: (een plaat) in een lijst zetten DE: einrahmen NL: (namen) op een lijst zetten DE: in eine Liste
eintragen Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag ...

Jet Steinz bekijkt wekelijks de CPNB Bestseller 60 en vindt daar iets van. Vandaag: Hitler haalde de lijst
en Harari weet alles.
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