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‘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
Kritische beschouwing van de huidige positie van jongeren in het Nederlands burgelijk
recht met voorstellen tot verbetering daarvan.
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Beschrijving van de Amerikaanse journalist en schrijver van oorzaken en gevolgen van
een overgeorganiseerd kinderleven, waardoor buitenspelen en contact met de natuur
worden ontmoedigd of zelfs onmogelijk gemaakt.
New Hampshire Register, State Yearbook and Legislative ManualDe hemel in kaartLev.
Ik weet dat ik nooit zal veranderen. Ik ben geboren in de duisternis, en dat is precies
waar ik thuishoor. Rome is lief, teder en vanille. Maar dat ga ik veranderen. Ik zal haar
laten zien wie ik echt ben. En die zwarte diamant aan haar vinger schuiven.
Annemie Struyf leeft opnieuw mee met de Trappistinnen Speciaal voor dit boek keert Annemie,
drie jaar na haar eerste, succesvolle tv-reeks In Godsnaam, terug naar het klooster van
Brecht. In 2009 werd Annemie Struyf uitzonderlijk toegelaten in de contemplatieve wereld van
de slotzusters. Waar ze wereldvreemde wezens had verwacht, ontmoette zij integere en milde
vrouwen. 1,4 miljoen kijkers waren aan de buis gekluisterd. Honderden enthousiaste reacties
volgden. Sinds haar verblijf in het slotklooster hield zij contact met de zusters, omdat hun
extreme levenskeuze haar bleef fascineren. Wie wil er nu vrijwillig achter slot en grendel
leven? Wie wil er nog arm, kuis en gehoorzaam zijn? Daarom ging Annemie in 2012 opnieuw
met hen meeleven in het slotklooster. Samen zoeken ze een antwoord op de vragen die
onbeantwoord bleven. Welk verlangen maken deze zusters in ons wakker? Wat maakt hun
spiritualiteit zo bijzonder? Lieve Blancquaert zorgde voor indringende foto's achter de
schermen.
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 niet.Ik hou te veel van
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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.
Is er leven na dit leven? Eben Alexander, auteur van de #1 New York Times-bestseller Na dit
leven, brengt in De hemel in kaart oude sages en hedendaagse wetenschappers samen met
de verhalen van â gewoneâ mensen die, net als hijzelf, een diep spirituele ervaring hebben
gehad. Na het verschijnen van Na dit leven waren er mensen die Eben Alexanders bijnadoodervaring afdeden als onmogelijk. Maar er waren nog veel meer lezers die hem schreven
dat zijn verhaal hen diep raakte, op allerlei vlakken. In De hemel in kaart deelt Eben enkele
van de verhalen die hem zijn verteld, en linkt deze aan wat de grote spirituele tradities,
wereldreligies en filosofen op de wereld ons vertellen over de reis van de ziel.
Overzicht in woord en beeld van leven en werk van de Nederlandse schilder (1585-1634).
Overzicht in woord en beeld van het vroege werk van de Nederlandse schilder Johannes
Vermeer (1632-1675).

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
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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?
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.
Een bundeling van de leukste, ontroerendste, grappigste en stoutste verhaaltjes en
gedichtjes uit Het grote boek voor de kleintjes, Het grote boek voor de kleuters, Het
grote Pietertje Pet boek, Het grote dierenverhalenboek en Versjes en liedjes voor de
kleintjes. De bekende figuurtjes maken van alles mee: ze gaan kamperen of logeren,
lopen weg of ruimen op, willen geld verdienen of schoonmaken, en zijn jarig of ziek.
Ieder verhaaltje of gedichtje is een feest van herkenning voor jonge kinderen. Een
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heerlijk boek om – thuis of in de klas – elke dag uit voor te lezen!
Het boek voor alle vrouwen die aan het begin van de hormoonchaos staan of er
middenin zitten. Meer dan de helft van de vrouwen tussen 40 en 60 jaar heeft klachten
die veroorzaakt worden door hormonen die uit balans zijn. Vermoeidheid, depressie,
gewichtstoename... De meeste van deze symptomen bij vrouwen boven de 40 zijn het
resultaat van een verandering in de hormoonbalans, en worden niet goed behandeld.
Dit kan komen omdat het niet wordt herkend, of vanwege het idee dat vrouwen nu maar
‘eenmaal moeten leren leven’ met deze klachten, juist omdat ze hormoongerelateerd
zijn. Maar de hele (peri)menopauze hoeft echt geen tijd van ellende en lijden te zijn. De
auteurs laten in dit boek zien hoe vrouwen een beter, gezonder en gelukkiger leven
kunnen leiden, met dank aan de laatste onderzoeken uit de wetenschap en
voorbeelden uit de praktijk.
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
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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?
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...
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
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ging over opgroeien met autisme, gaat Zondagsleven over je eigen weg vinden en
trouw blijven aan wie je bent.
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
Met de publicatie naar aanleiding van de tentoonstellingen in het Stedelijk Museum van
Aarschot, M in Leuven en het Museum Parkabdij is een nieuw standaardwerk over
deze kunstenaar gerealiseerd, het eerste sinds de monografie over Verhaghen in 1932
van de hand van conservator Victor Demunter.De auteurs Peter Carpreau, Jo De
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Cuyper, Jan Gerits, Thomas Matei, Tessa Proost en Veronique Vandekerchove hebben
nieuw onderzoek gevoerd naar het leven en het werk van de achttiende-eeuwse
schilder. Hun onderzoeksresultaten vinden een neerslag in de essays en laten toe een
breed en genuanceerd beeld te schetsen van zowel de kunstenaar als de familieman
die Verhaghen was, van de leerschool die hij heeft gelopen en van de internationale
faam die hij met zijn schilderkunst wist te verwerven.Uitgebreide catalogusnota's
begeleiden de tentoongestelde kunstwerken die in fraaie afbeeldingen het tweede deel
van het boek uitmaken en zo een blik bieden op een belangrijk deel van Verhaghens
schilderijen en tekeningen.Het boek verbeeldt een kunstenaar met zijn oeuvre die zijn
hele carriere in het voetspoor van Rubens is getreden, en die hiermee een verdiende
herwaardering krijgt.
'Ze drukt het pakketje een moment stevig tegen zich aan en licht de putdeksel 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,
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vaak dagenlang in het donker opgesloten en moesten hun eigen braaksel opeten. Bron:
Flaptekst, uitgeversinformatie.
Op het politiebureau zit een jongen van zestien nagelbijtend te wachten op de inspecteur die
hem komt ondervragen. Hij heeft niets gedaan. Niets ergs in elk geval. Dat voorval met Elke?
Daar heeft ze zelf om gevraagd. Of niet? Oké, toegegeven, misschien is Nathan wel een etter.
Af en toe. Maar slecht? Nee, écht slecht is hij niet.
Schets van het burgerlijk en strafrechterlijk jeugdrecht in Nederland, en van de instanties die in
de justitiële jeugdbescherming functioneren.
De maatregel onder toezichtstelling bestaat 90 jaar. Dit geeft aanleiding om vanuit
verschillende invalshoeken stil te staan bij deze 'populaire' kinderbeschermingsmaatregel.
Welke ontwikkelingen heeft de OTS doorgemaakt in die 90 jaar? Wat zijn de (mogelijke)
effecten van de in 2015 in te voeren vernieuwingen op het gebied van de
kinderbeschermingswetgeving en de jeugdzorg? Is de OTS na 90 jaar versleten of vitaal?
Familiegeheimen - het slot van een trilogie, samen met Judas en Dagboek van een getuige - is
een pleidooi voor een bestaan dat niet bepaald wordt door anderen. Een leven waarin Astrid
Holleeder het heft in eigen hand neemt, en kiest voor de liefde en niet voor de haat. In
Familiegeheimen vertelt Astrid Holleeder openhartig en meeslepend over het leven dat zij en
de andere leden van de familie - moeder Stien, dochter Miljuschka, zus Sonja en haar
kinderen Richie en Francis - leiden, voor en tijdens het proces tegen Willem Holleeder. Maar
vooral is er ruimte om na te denken over een leven daarna. Hoe neem je afscheid van een
gezinslid? Hoe leef je met gevoelens van schuld, angst en verraad; hoe verhoud je je in een
nieuwe gezinsformatie tot elkaar en tot de buitenwereld, en hoe kijk je naar de toekomst? In
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gesprekken met haar therapeute geeft Astrid Holleeder volledige openheid over haar diepste
zielenroerselen, en zijn we getuige van de hernieuwde band met haar dochter Miljuschka, over
wie ze nog niet eerder schreef. 'Wat ga je nu doen?'rbr 'Even naar Mil. Ik moet haar een vraag
stellen, die ik haar nog niet heb durven stellen. En dan kan ik verder met mijn leven.'
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
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pageturner!’ Page des Libraires ‘Een angstaanjagende en compleet verslavende thriller.’
Aujourd’hui ‘Een boek om je volledig in te verliezen.’ Sud Ouest
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