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Elon Musk Ashlee Vance 2016-02-16
Elon Musk is misschien wel de
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opvallendste en meest gedreven
zakenman van dit moment – een
eigentijdse mix van Thomas Edison,
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Henry Ford, Howard Hughes en Steve
Jobs. Musk valt op door zijn dynamiek
en visie in een wereld waar bedrijven
vooral zekerheid zoeken. Met zijn
bedrijven PayPal, Tesla Motors,
SpaceX en Solar City verandert hij
bedrijfstakken en de wereld door op
het allerhoogste niveau te innoveren.
In dit boek biedt journalist Ashlee
Vance voor het eerst een inkijkje in
het buitengewone leven van de meest
gedurfde ondernemer van Silicon
Valley. Geschreven op basis van
exclusieve gesprekken met Musk, zijn
familie en vrienden, volgt het boek
zijn reis tot nu toe: van een ruwe
opvoeding in Zuid-Afrika tot aan de
top van de internationale
zakenwereld.
Voor al tijd en eeuwig (De herberg
van Sunset Harbor – Boek 2) Sophie
Love 2019-03-26 “Sophie Love's
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vermogen om magie over te brengen aan
haar lezers uit zich in krachtige en
beeldende zinnen en beschrijvingen.
Dit is het perfecte romantische boek
voor op het strand, met een
belangrijke nuance: het enthousiasme
en de prachtige beschrijvingen
besteden onverwacht veel aandacht aan
de complexiteit van veranderende
liefde, maar ook van veranderende
psyches. Het is een prachtige
aanbeveling voor romantieklezers die
op zoek zijn naar wat meer diepgang
in hun leesleven.” --Midwest Book
Review (Diane Donovan) “Een erg goed
geschreven roman over de worsteling
van een vrouw (Emily) die haar ware
identiteit zoekt. De auteur doet het
geweldig met haar personages en haar
beschrijvingen van de omgeving. De
romantiek zit erin, maar wordt niet
overdreven. Complimenten aan de
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auteur voor dit fantastische begin
van een serie die zeer vermakelijk
belooft te zijn.” --Books and Movies
Reviews, Roberto Mattos (over Voor nu
en voor altijd) Voor altijd en eeuwig
is het tweede boek in de romantische
serie De herberg in Sunset Harbor,
die begint met het eerste boek: VOOR
NU EN ALTIJD. De 35-jarige Emily
Mitchell is gevlucht van haar baan,
appartement en ex-criend in New York,
in ruil voor haar vaders verlaten
huis aan de kust van Maine. Ze heeft
verandering nodig in haar leven. Ze
gebruikt haar spaargeld om het
historische huis te renoveren en er
ontstaat een relatie met Daniel, de
beheerder. Emily bereidt zich voor om
de Herberg te openen naarmate
Memorial Day nadert. Maar niet alles
gaat zoals gepland. Emily komt er al
snel achter dat ze geen idee heeft
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hoe je een B&B runt. Het huis vereist
ondanks haar inspanning dringende
reparaties die ze niet kan betalen.
Haar gierige buurman is nog steeds
vastberaden om het haar moeilijk te
maken. En het ergste van alles: juist
wanneer haar relatie met Daniel
opbloeit, komt ze erachter dat hij
een geheim heeft. Een geheim dat
alles zal veranderen. Haar vrienden
dringen erop aan dat ze terugkomt
naar New York en haar ex-vriend
probeert haar terug te winnen, dus
Emily moet een levensbeslissing
maken. Probeert ze het uit te houden
in haar vaders oude huis in een klein
stadje? Of keert ze haar nieuwe
vrienden, buren en leven de rug toe,
evenals de man waar ze verliefd op is
geworden? Voor altijd en eeuwig is
het tweede boek in een geweldige
nieuwe romantische serie die je zal
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laten lachen, huilen en pagina's tot
diep in de nacht omslaan. En het
zalje liefde voor het romantische
genre opnieuw doen opbloeien. Het
derde boek is binnenkort
verkrijgbaar.
Leugen Penelope Sky 2021-06-03 Waarom
heb ik haar laten gaan? Op die vraag
heb ik geen antwoord. Hoe kan ik die
vraag ook beantwoorden als ik dat
zelf niet eens weet? Ik ben de Skull
King. Ik laat NOOIT iemand gaan. Zes
weken later kom ik haar tegen in een
bar. Ze is nog net zo pittig als ik
me kan herinneren. Ze heeft nog
steeds die vurige blik in haar ogen
en draagt een strak jurkje, waardoor
ze iedereen om haar vinger windt. Nu
ze niet onder het vuil in een kooi
zit opgesloten… is ze bloedmooi. Ze
is er flink op vooruit gegaan. Ik
besluit haar gedag te zeggen… en te
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zien wat er gebeurt.
Nu of nooit Cara Connelly 2020-11-24
Let’s party! Ellie Marone is van plan
het beste bruidsmeisje ooit te
worden. Het enige wat ze daarvoor
hoeft te doen is: - de bruid in een
te strakke jurk te hijsen - de
champagne te ontkurken - en, o ja,
NIET in bed te belanden met de
getuige van de bruidegom Hoe moeilijk
kan het zijn? Nou, best moeilijk,
want de getuige van de bruidegom is
niemand minder dan de supersexy Ryan
Murphy. Drie jaar geleden wees ze
zijn huwelijksaanzoek af - het brak
haar hart, maar ze had geen keus waarna hij naar LA vertrok. Nu is hij
terug, en duidelijk vastbesloten om
haar alsnog te veroveren! Ze doet
enorm haar best om hem te weerstaan een toekomst voor hen samen zit er
nog steeds niet in - maar door de
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blik in zijn ogen smelt haar
voornemen al snel als sneeuw voor de
zon...
Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21
Extra spanning van de bestverkopende
Nederlandse thrillerauteur van 2019.
Claudette heeft haar hectische
leventje in Amsterdam achter zich
gelaten en is met haar man een bed
and breakfast begonnen in Umbrië.
Onder de Italiaanse zon geeft ze
kookcursussen aan toeristen en van
het begin af aan is het een groot
succes. Het leven lacht haar toe,
maar wat vrijwel niemand weet is dat
ze niet vrijwillig uit Nederland is
vertrokken. Al meer dan tien jaar
draagt ze een geheim met zich mee en
door de komst van een jonge
Nederlandse vrouw en haar moeder
dreigt het verleden haar nu in te
halen. Tijdens een etentje valt een
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naam. Claudette dacht dat ze voorgoed
afscheid had genomen, maar nu blijkt
dat sommige zaken niet weggaan. Dat
fouten niet zomaar verdwijnen. En dus
zal ze moeten terugkeren naar waar
het ooit allemaal begon...
Vergeet dat onze tijd zoveel
complexer is dan alles wat ooit
voorafging Rik Coolsaet 2021-02-16
Meer dan een decennium geleden peilde
Geschiedenis van de wereld van morgen
het diepe ongenoegen met de bestaande
orde, in de grote omgeving van de
wereldpolitiek en in de kleine
omgeving van het dagelijks leven.
Woelige tijden zouden aanbreken. Zo
gebeurde. In Vergeet dat onze tijd
zoveel complexer is dan alles wat
ooit voorafging maakt Rik Coolsaet
opnieuw de balans op, op zoek naar de
polsslag van de samenleving waarin de
stroomversnelling van de afgelopen
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decennia ons heeft gebracht. Dit is
een geschiedenis van het heden, in
het licht van gisteren, met het oog
op morgen.
Stuk van jou Susan van Eyck
2019-08-13 Susan van Eyck werd voor
haar debuutroman ‘Mijn beeld van jou’
geroemd als ‘de Nederlandse Jojo
Moyes’. In haar tweede roman ‘Stuk
van jou’ maakt ze die verwachtingen
opnieuw waar. Emma is 33 en voelt dat
haar leven stilstaat. Sinds het
overlijden van haar grote liefde
Boris, twee jaar eerder, merkt ze dat
ze het verleden niet los kan laten.
Gelukkig heeft ze steun van Alice,
haar beste vriendin, en van Wout, die
Boris’ beste vriend was. Als Wout
onverwacht de kans krijgt een tijd in
Engeland te gaan wonen en Emma
meevraagt, besluit ze in een
opwelling ja te zeggen. Misschien is
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een andere omgeving net wat ze nodig
heeft. Als Emma in Engeland een
nieuwe liefde ontdekt, heeft ze het
daar heel moeilijk mee – het voelt
alsof ze Boris verraadt. Maar net als
Emma tot het besef komt dat ze haar
verleden niet haar toekomst kan laten
bepalen, gebeurt er iets waardoor ze
misschien helemaal geen keuzes meer
heeft... ‘De lezers werden ontroerd,
er werden tranen weggepinkt. Wat zijn
we trots dat een Nederlandse auteur
op deze manier weet te debuteren!’
Juryrapport Hebban Feelgood Clubprijs
‘Van Eyck weet zware thema’s licht te
verwoorden. Aangrijpend, ontroerend
en knap geschreven.’ NBD Biblion
Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan
2015-10-27 Een heerlijk
feelgoodverhaal van USA Today
Bestsellerauteur Sarah Morgan. Tyler
O’Neils belangrijkste voornemen deze
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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
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verwacht: Tyler kust haar, en nu is
alles anders...
Jaarboek der Vereeniging Amstelodamum
1912
Het complot van Laken Johan Op de
Beeck 2019-09-11 Hitler heeft België
bezet. Leopold III wil in het land
blijven. De koning flirt met het
nazisme. Dat zint de Belgische
regering in ballingschap in Londen
niet. Zij wil de vorst naar Londen
doen overlopen. De Belgische geheim
agent Jef Van Hooff moet Leopold III
in Laken een geheime boodschap
bezorgen. hij is in het gezelschap
van een vrouwelijke spion, een
dubbelagent. Tijdens zijn
levensgevaarlijke missie zitten de
nazi's hem op de hielen.
Wanneer het water breekt Chris de
Stoop 2018-09-11 Dit is het
waargebeurde verhaal van een visser
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en zijn dochter, die al een tijd
geleden hun vaderland ontvluchtten.
Hung stak in een kleine vissersboot
de zee over om hier in een dorp
achter een hoge dijk een nieuw leven
te beginnen. Gwen bouwde een
succesvolle zaak op, maar worstelt nu
met haar eigenheid. Het is ook het
verhaal van de tientallen reisgenoten
die langdurig ronddobberden op zee:
een kleine gemeenschap van met elkaar
verknoopte levens, bijeengebracht op
een beslissend moment. Niet iedereen
heeft het overleefd. Sommigen voelden
zich verloren. Anderen werden dokter,
ingenieur, bankier of ondernemer.
Wanneer het water breekt is het
verhaal van de diepe breuk die
migratie is - voor de betrokkenen en
voor de bevolking. Hoe komen migrant
en maatschappij tot een nieuwe vorm
van samenleven? Een verhaal van deze
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tijd, op een persoonlijke manier
verteld door Chris de Stoop, die de
familie al jaren kent en met
tientallen reisgenoten sprak.
Zondagsleven Judith Visser 2020-10-06
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 ging over opgroeien
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met autisme, gaat Zondagsleven over
je eigen weg vinden en trouw blijven
aan wie je bent.
Hereniging J.D. Robb 2018-10-09 ‘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.
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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 Dallasserie 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 katen-muisspel tussen Dallas en haar
tegenstander te boeien tot het eind.’
**** Dethriller.blogspot.nl
De dochter van de President James
Patterson 2021-06-07 Met details die
alleen een president kan weten 'Een
geslaagde politieke thriller. Biedt
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inzicht over hoe het er achter de
schermen van het Witte Huis aan
toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe
regering in het Witte Huis. Maar het
is de vorige first family die boven
aan de hitlijst staat van een
internationale terroristische
organisatie. Matthew Keating is een
voormalig Navy seal en de vorige
president van de Verenigde Staten.
Nadat een dappere maar noodlottige
militaire missie hem zijn tweede
ambtstermijn heeft gekost, verhuist
hij naar het platteland van New
Hampshire. Daar zou hij het liefst
het leven van een 'gewone' burger
willen leiden, maar een oud-president
wordt nooit meer een gewone burger.
En een oud-president heeft vijanden.
Wanneer zijn dochter ontvoerd wordt,
zet hij de seal-training en alle
connecties die hij als president
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heeft opgedaan in om haar te redden.
Want het is maar de vraag of hij op
zijn vrienden in het Witte Huis kan
rekenen... 'Bestsellerauteur
Patterson geeft hem van jetje,
geholpen door ex-President Clinton.
Heel veel actie, onbetrouwbare
figuren, geschikt voor Hollywood.'
Vrij Nederland
Handboek Spiegelogie Willem de Ridder
2017-01-14 Gebonden boek
Meesterverteller Willem de Ridder is
erin geslaagd om diepe levenswijsheid
met humor te verpakken in een
eenvoudige boodschap. Hij breekt een
lans voor het vormen van fanclubjes,
waarin de leden fans zijn van elkaar
en elkaar onvoorwaardelijk steunen.
Zijn ongedwongen verteltrant neemt je
mee en laat je niet meer los.
Virgin River 2e trilogie Robyn Carr
2012-02-18 Een heerlijk verhaal uit
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de wereldwijde hitserie Virgin River!
De miljoenen lezeressen van deze
serie zijn laaiend enthousiast over
de setting, de personages en de
prachtige verhalen. Een must-read
voor romance-liefhebbers! Virgin
River 2e trilogie - 3 verhalen uit de
serie met gratis extra verhaal! (1)
EEN NIEUWE HORIZON Vanessa heeft een
zware tijd achter de rug: binnen een
paar maanden heeft ze haar echtgenoot
verloren en is ze bevallen van hun
zoon. Nu haar leven in rustiger
vaarwater is gekomen, begint ze te
beseffen dat de man die er steeds
voor haar was in die moeilijke
periode, inmiddels meer voor haar is
geworden dan zomaar een vriend.
Helaas lijkt hij niet hetzelfde voor
haar te voelen... Voor Paul Haggerty
is het niet meer dan logisch dat hij
de vrouw van zijn beste vriend heeft
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bijgestaan in haar verdriet.
Gemakkelijk was dat niet, gezien het
feit dat hij al jaren heimelijk
veliefd op haar is. Nu heeft hij het
gevoel dat er iets is opgebloeid
tussen hen. Hij worstelt echter met
het idee dat hij zijn overleden
vriend verraadt. Net wanneer hij voor
zijn gevoelens durft uit te komen,
gooit een andere vrouw roet in het
eten. Krijgen Paul en Vanessa een
tweede kans en vinden ze de liefde
waarnaar ze zo verlangen? Als het aan
hun vrienden in Virgin River ligt,
moet het lukken! (2) MET DE STROOM
MEE Shelby McIntyre heeft een wens:
de man van haar dromen vinden. Die
man moet beschaafd, gladgeschoren en
netjes zijn, en hij moet als een blok
voor haar vallen. Maar omdat
droommannen nu eenmaal niet op afroep
beschikbaar zijn, en ze vindt dat ze
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na vijf jaar voor haar zieke moeder
zorgen wel wat afleiding heeft
verdiend, besluit ze eerst een tijdje
vakantie te vieren. En waar kan ze
dat beter doen dan in Virgin River,
op de boerderij van haar oom Walt?
Luke Riordan heeft twintig jaar als
helikopterpiloot in het leger
gediend. Nadat hij voor de derde keer
is neergeschoten, vindt hij het
genoeg geweest. Jaren geleden heeft
hij een paar blokhutten aan de oever
van de Virgin gekocht. Die gaat hij
opknappen en verkopen. Wat hij daarna
gaat doen, ziet hij dan wel weer. Hij
is in ieder geval niet van plan zich
aan iets of iemand te binden. In
Jacks café komen Luke en Shelby
elkaar tegen, en het is meteen
duidelijk dat ze de laatste mensen op
aarde zijn die een relatie zouden
moeten krijgen. Maar in Virgin River
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lopen de dingen nooit zoals
verwacht... (3) NA DE STORM In een
poging om zijn verleden achter zich
te laten, besloot Rick Sudder zich
aan te sluiten bij het Korps
Mariniers. Dat uitzending naar Irak
niet lang daarna volgde, aanvaardde
hij als een risico van het vak. Nu is
hij terug in Virgin River, en hij is
niet meer de man die hij ooit was.
Zijn verwondingen zijn niet alleen
lichamelijk: hij heeft last van
woedeaanvallen, zijn grote liefde Liz
durft hij amper nog in de ogen te
kijken en hij heeft de hoop op een
normaal en gelukkig leven opgegeven.
Liz en Jack, Ricks pleegvader, zijn
vastbesloten het er niet bij te laten
zitten. Hoewel Rick al hun
toenaderingen afwijst, zijn ze ervan
overtuigd dat er een manier moet zijn
om hem duidelijk te maken dat zijn
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leven weliswaar voorgoed veranderd
is, maar dat dat niet betekent dat
hij nooit meer zal kunnen genieten.
Ze krijgen hulp uit onverwachte hoek
als Dan Brady, het zwarte schaap van
het stadje, zich ermee gaat bemoeien.
Kunnen ze samen Rick helpen zich met
zijn lot te verzoenen? (4) GRATIS
EXTRA VERHAAL - EEN ONVERWACHT
KERSTCADEAU Onder de kerstboom op het
plein in Virgin River vindt Annie een
doos met puppy's. De diertjes zijn
nog zo klein dat ze intensieve zorg
nodig hebben. Als de dierenarts komt,
ontmoet Annie voor het eerst in jaren
Nate weer - de aantrekkelijke vriend
van haar broers die haar vroeger niet
zag staan. Nu ze samen de puppy's
verzorgen, lijkt hij zijn ogen niet
van haar af te kunnen houden! Deze
boeken zijn afzonderlijk te lezen en
zijn ook los verkrijgbaar.
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Mathilda's geheim Corina Bomann
2020-10-06 ‘Voor de liefhebbers van
Lucinda Riley is de trilogie De
vrouwen van de Leeuwenhof een
absolute aanrader.’ Margriet Het
prachtige Zweedse landgoed de
Leeuwenhof is het decor van de levens
van drie heel verschillende vrouwen.
Elk op hun eigen manier proberen zij
een weg door het leven te vinden, op
zoek naar een gelukkige toekomst in
een snel veranderende wereld.
Mathilda is zestien als haar moeder
in 1931 plotseling sterft en ze
alleen achterblijft. Dan komt de
indrukwekkende Agneta Lejongård in
haar leven. Agneta blijkt Mathilda’s
voogd te zijn en ze neemt Mathilda
mee naar het prachtige landgoed de
Leeuwenhof in het zuiden van Zweden.
Mathilda weet niet dat Agneta haar
tante is, maar voordat Agneta haar
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over haar afkomst kan vertellen,
wordt Europa verscheurd door de
Tweede Wereldoorlog. Het leven zoals
iedereen het kende verandert
voorgoed. In de chaos zal Mathilda
haar lot in eigen handen moeten nemen
en nieuwe wegen moeten bewandelen op
zoek naar geluk. In de pers ‘Corina
Bomann is het Duitse antwoord op
Lucinda Riley.' De Telegraaf ‘Deel 1
van de trilogie De vrouwen van de
Leeuwenhof staat als een huis. Over
keuzes maken en je hart volgen.’
Algemeen Dagblad over Agneta’s
erfenis ‘Een boeiend en spannend
familieverhaal.’ Avrobode
Carwash Christophe Vekeman 2021-05-26
Rot toch op met je romans vol rare
schijnproblemen trauma’s en neuroses
en mensen die alsmaar wenen niets is
er minder interessant dan je – burps
– binnenwereld hou toch op met ons
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met al die onzin te vervelen Het
zeventiende boek van Christophe
Vekeman is niets minder dan de eerste
musical in de geschiedenis van de
wereldliteratuur. Carwash vertelt het
verhaal van twee jonge geliefden die
in een kleine truck een grote lading
jeans naar ’t verre Bullet moeten
brengen. Of is het toch iets anders
dat zij vervoeren? Wie zal het
zeggen? Eén ding staat vast: Carwash
is een buitengewoon meeslepend boek
dat onweerstaanbaar inviteert tot
meeleven, lachen en zelfs meezingen.
Een zonovergoten verhaal dat je zult
verslinden, handenwrijvend en breed
grijnzend, met eenzelfde zorgeloze
gretigheid als waarmee je vroeger
naar je favoriete jeugdserie op tv
keek.
Een dag in Gent Herman Brusselmans
2011-06-27 Op zomaar een dag uit het
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leven van Herman Brusselmans heeft
hij heel wat te doen. Wakker worden,
opstaan, tandenpoetsen. Spek eten. De
echtgenote uitwuiven die naar
Antwerpen vertrekt. De hond naar een
oud, bevriend echtpaar brengen. Naar
de apotheker gaan. Navraag doen in
een motorwinkel. Een depressieve
vrouw onderhouden en haar meenemen
naar een restaurant, om er een
eenvoudige lunch te gebruiken. Naar
het theater lopen om de repetitie bij
te wonen van een toneelstuk van eigen
hand. Een meisje bezoeken op haar
flatje. Op straat praten met een
boekhouder. In een horlogewinkel de
nieuwste modellen bekijken. Daar een
vreemd avontuur beleven. De hond
afhalen. Naar huis gaan, en daar de
teruggekeerde echtgenote begroeten.
Samen een eenvoudige avondmaaltijd
gebruiken. Naar een wedstrijd op tv
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kijken. Onverwacht bezoek ontvangen.
Zich klaarmaken om naar bed te gaan.
Toch eerst nog de deur openen nadat
de bel heeft gesnerpt. Wat er dan
gebeurt, zal de lezer meemaken als
hij deze fenomenale roman, Een dag in
Gent, helemaal uitleest. Verweesd zal
hij achterblijven, en de aandrang
voelen om zo snel mogelijk het boek
opnieuw te lezen. Eventueel zal hij
verzuchten: Alweer heeft Herman
Brusselmans een toproman geschreven.
Herman Brusselmans (1957) publiceerde
eerder meer dan veertig andere
boeken. Hij wordt zowel verguisd als
verafgood. Hij is een zeer belangrijk
schrijver. Over Muggepuut: Muggepuut
lees je omdat je niet wilt stoppen.
Omdat Brusselmans de nergens toe
dienende, langzaam voortslingerende
cafégesprekken zo opschrijft dat je
ze eigenlijk zelf gevoerd zou willen
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hebben. (...) Omdat Brusselmans
zinnen altijd lopen en hij zijn
woorden met zorg kiest. (...) Omdat
Brusselmans je aan het lachen maakt.
arjen fortuin, nrc handelsblad Over
De perfecte koppijn: De perfecte
koppijn is een Brusselmans grand cru.
(...) Zijn nieuwste roman is een
sublieme vorm van tijdverlies, een
mooi huwelijk van inhoud en vorm. Als
u dit decennium één Brusselmans
leest, laat het dan De perfecte
koppijn zijn. marc cloostermans,
standaard der letteren Over Toos:
Toos bevat onweerstaanbare passages.
Vooral de cartooneske, absurdistische
randpersonages worden vaak exquis
omschreven (...). Het is genieten van
een vakman in goeden doen. jeroen
versteele, de morgen
Heksenkoningin (Verdeelde Rijken Boek
2) Kim Richardson 2017-02-23 Elena
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heeft de Grote Wedloop overleefd en
is uit de klauwen van de
hogepriesters gebleven, maar heeft er
een hoge prijs voor betaald. Het Hart
van Arcania, de machtigste magische
steen in het land is nu in handen van
de slechte priesters. Maar wat nog
erger is; Jon is gevangen genomen.
Fasciculus temporum Werner Rolevinck
1480
De tovertest Marieke Nelissen
2017-09-26 Kinderboeken over heksen:
wat is daar nou niet leuk aan? 'De
tovertest' is het vijfde deel in de
grappige serie 'Verhalen uit de
Heksenkeet', voor lezers van 7 tot 10
jaar. Een tovertest voor de heksen in
De Heksenkeet De Heksenkeet is een
spannend huis met krakende trappen en
piepende deuren, waar regelmatig rare
dingen gebeuren. Dat is niet zo
verwonderlijk, want de vier
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bewoonsters - Sybil, Lidwien, Stella
en Luna - zijn niet alleen heks maar
ook nog eens knettergek. In De
tovertest krijgen de vier onverwacht
bezoek. Flier Zater van de commissie
van heksen en tovenaars staat op de
stoep van De Heksenkeet, om de heksen
eens flink aan de tand te voelen. Hij
heeft namelijk gehoord dat er nog wel
eens iets misgaat met hun
toverkunsten... De volgende ochtend
begint een heuse tovertest. En er
staat heel wat op het spel: als de
opdrachten mislukken, mogen de heksen
niet langer in De Heksenkeet blijven
wonen. Lukt het Stella, Luna, Sybil
en Lidwien om Flier Zater te slim af
te zijn? En is de tovenaar eigenlijk
wel te vertrouwen? Femke Dekker &
Marieke Nelissen Femke Dekker en
Marieke Nelissen (ill.) weten als
geen ander wat jonge lezers
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aanspreekt. Beiden hebben al vele
educatieve kinderboeken op hun naam
staan. 'Verhalen uit de Heksenkeet'
is hun eerste gezamenlijke project.
Met aanstekelijke humor in tekst en
beeld laten ze kinderen de magie van
het lezen ontdekken.
In corontaine Youp van 't Hek
2020-10-08 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,
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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 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?
Proeve eener navolging van Ovidius
Gedaantverwisselingen Publius Ovidius
Naso 1829
Droom meester Tim Post 2018-10-10 In
je slaap verslavingen smoren,
sportprestaties verbeteren, angsten
overwinnen en inspiratie vinden. Het
klinkt misschien te mooi om waar te
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zijn, maar dromen zijn géén bedrog.
Dit weet Marco Borsato misschien nog
niet, maar wetenschappers weten
inmiddels beter. Baanbrekend
slaaponderzoek toont dat we
droombewuster kunnen leren slapen. In
lucide dromen kunnen we onze dromen
sturen en droomavonturen scheppen die
ons mentaal sterken. Vlucht niet van
angstdromen, maar omarm deze en vind
inspiratie. Buig faaldromen om naar
succesbelevingen. Ontwaak met meer
zelfinzicht, moed en energie. Aan de
hand van recente wetenschappelijke
inzichten, persoonlijke droomverhalen
en beproefde droomlessen biedt Droom
meester gereedschap om onszelf
sterker te dromen tijdens de slaap.
Tim Post (1984) promoveert aan de
Universiteit Twente en geeft
wereldwijd lezingen en workshops over
de wetenschap en kracht van het
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lucide dromen. Post werd bekend door
zijn TEDx Talk over lucide dromen.
Hij heeft zelf ontelbaar veel lucide
dromen beleefd en deze actief ingezet
voor het stimuleren van zijn eigen
persoonlijke groei.
De duisternis tussen ons Molly
Börjlind 2021-05-04 Een verslavende
Scandithriller van Rolf en Molly
Börjlind – voor de liefhebbers van de
thrillers over Rönning & Stilton.
Topkwaliteit uit Zweden. Tijdens een
winderige week in oktober verrast de
25-jarige Emmie haar ouders in hun
huis in de archipel van Stockholm. Ze
wil weten wat er echt gebeurde met
haar broertje Robin, die verdween
toen ze nog klein waren. Hij zou zijn
verdronken, maar zijn lichaam werd
nooit gevonden. Ze mist hem nog
steeds verschrikkelijk. Om verder te
kunnen met haar leven, heeft ze
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duidelijkheid nodig, maar haar ouders
willen haar vragen niet beantwoorden.
Haar moeder reageert kil, haar ouders
maken ruzie en het eens zo prachtige
huis is in verval geraakt. De
dichtstbijzijnde buurman is een
bejaarde kunstenaar, die in een oude
vuurtoren woont. Tijdens een bezoek
aan zijn studio ziet Emmie een
aquarel van twee spelende kinderen.
Tot haar ontsteltenis ziet ze dat het
een portret is van Robin en haarzelf,
uit de zomer dat haar broertje
verdween...
Dit leven is van jou Tatiana Rosnay
de 2022-07-04 Roman
Het verlies van België Johan Op de
Beeck 2015-10-01 1830: koning Willem
I wordt overrompeld door een
revolutie in het zuiden van het
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.
Het komt tot zware gevechten. De
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revolutionairen, onder leiding van de
Brusselse republikein Louis De
Potter, winnen. De Nederlandse
kroonprins Willem wil koning van
België worden, maar de republikeinen
verhinderen dat. De revolutionairen
voeren ook onderling een ongenadige
strijd, waarbij de republikeinen ten
slotte geliquideerd worden door de
monarchisten. Het nieuwe koninkrijk
ontstaat. Maar in Den Haag geeft
koning Willem de strijd voor 'zijn'
België nog niet op. Een masterclass
in politiek. Meesterverteller Johan
Op de Beeck reconstrueert minutieus
en meeslepend het ontstaan van
België. Dit rijkelijk geïllustreerde
boek is een must have voor iedereen
die geïnteresseerd is in onze
vaderlandse geschiedenis en politiek.
Vrouw zoekt berg om tegen op te zien
Noelle Hancock 2011-08-22 Maak kennis
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met de ongelooflijk grappige en
charmante Noelle Hancock, die haar
goedbetaalde baan als gossipbloger
onverwacht kwijtraakt. Op zoek naar
een nieuwe uitdaging komt ze per
toeval de quote tegen: `Doe elke dag
een ding waar je bang voor bent. ́Eleanor Roosevelt Deze quote doet
Noelle beseffen dat ze van een
ambitieuze en enthousiaste vrouw is
veranderd in een timide, twijfelend
persoon. Ze besluit Eleanors advies
op te volgen door een jaar lang elke
dag iets te doen waar ze bang voor
is. Duiken met haaien, karaoken, haar
exen opzoeken, acupunctuur, de
Kilimanjaro beklimmen: haar
hilarische en soms aangrijpende
avonturen leren haar wie ze is en
waartoe ze allemaal in staat blijkt
te zijn. ‘Onverschrokken memoires van
een jonge journaliste die een jaar
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lang haar angsten overwint.
Inspirerend, zinderend plezier van
begin tot eind.’ - Kirkus Review
‘Hartveroverend, inspirerend en
hilarisch. (...) Wat een geluk dat
wij lezers dit avontuur mogen
meemaken.’ - Julie Powell auteur van
Julie & Julia
Baas Boek één Victoria Quinn
2018-06-11 Tatum Titan Zij is de
rijkste, machtigste en niet te
vergeten mooiste vrouw ter wereld.
Een man zoals ik is niet gauw
geïmponeerd en aanvankelijk maakt
Titan niet veel indruk op me. Haar
uitgeverij, een verlieslatend
bedrijf, wekt in feite eerst mijn
interesse. Maar zij wil niet
verkopen. Zij wil zelfs niet eens
luisteren naar mijn voorstel. Mijn
assistente probeert tot driemaal toe
om een vergadering te beleggen, maar
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Titan wimpelt haar telkens af. Zij
wijst mij, Diesel Hunt, af. De
machtigste man ter wereld. Gewoonlijk
krijg ik nooit het woord ‘nee’ te
horen. Ik heb nog nooit een rivale
gehad die over evenveel
zelfvertrouwen en intelligentie
beschikt als ik. Ik ben het niet
gewend dat iemand anders controle
neemt over de situatie. Ik heb altijd
de leiding. Haar koelheid windt me
alleen maar op. Haar
onverschilligheid wekt enkel mijn
interesse. Terwijl zij bewijst dat ze
een van de meest getalenteerde
zakenlui in deze stad is, wint zij
mijn respect – en dat is op zich al
een hele uitdaging. En dan plots
wordt zij mijn obsessie.
Als van jou houden verkeerd E. L.
Todd 2020-07-09 Cayson en Skye
genieten van hun geluk tijdens de
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wintermaanden. Ze slapen elke nacht
samen in hetzelfde bed. En ze brengen
elk moment van de dag met elkaar
door. Maar hun fysieke relatie neemt
maar geen hoge vlucht. Skye
realiseert zich dat ze bang is om
echt intiem te worden, omdat ze
beseft dat ze nooit weer gewoon
vrienden kunnen worden als hun
relatie niets zou worden. Wanneer ze
dit aan Cayson bekent, leidt zijn
reactie tot een kantelmoment. Slade
geniet meer dan goed voor hem is van
zijn leven als vrijgezel. Hij vindt
het heerlijk om elke avond uit te
gaan met een ander meisje en houdt
van zijn vrijheid. Maar als Trinity
een stomme beslissing neemt en
daardoor zichzelf in een gevaarlijke
situatie brengt, laat hij alles
zomaar vallen om haar te helpen. Zijn
hulp wordt echter niet gewaardeerd.
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Slade en Trinity vechten een ware
veldslag uit, en vol verachting wenst
hij dat ze gewoon zou verdwijnen.
Maar wanneer het op een avond van te
veel bier en whisky tussen hen
escaleert, gebeurt het onverwachte.
Een nacht van dronken seks tegen de
muur van zijn appartementsgebouw
bevredigt hen allebei meer dan ooit.
Maar wat zal dit voor hun onderlinge
relatie betekenen?
Emblemata Johannes Sambucus 1566
In alle onschuld Karen Rose
2021-02-23 Advocaat Thomas Thorne
wordt wakker naast een dode vrouw,
haar bloed aan zijn handen. Hij is
onschuldig, maar wie wil hem erin
luizen? Is het wraak op een verleden
dat hij liever wilde vergeten? Karen
Rose is een bestsellerauteur in het
genre Romantic Suspense. Haar
thrillers staan garant voor een
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combinatie van 'spannend en sexy'.
Advocaat Thomas Thorne wordt wakker
naast een dode vrouw, haar bloed aan
zijn handen, maar geen enkele
herinnering aan wat er gebeurd is die
nacht. Heeft het voorval te maken met
het verleden dat hij achter zich
gelaten dacht te hebben? Wil iemand
wraak op hem nemen? Zijn vrienden en
zijn collega Gwyn Weaver zijn ondanks
alle bewijslast overtuigd van Thornes
onschuld en zetten alles op alles om
dat aan te tonen. Elk om een heel
eigen reden...
Dochter van de mangroven Sarah Lark
2021-06-22 Boek 2 in de Cascarilla
Gardens-serie, die zich afspeelt in
de Caraïben in de 18e eeuw. De jonge
Deirdre neemt een onbezonnen
beslissing, en de gevolgen reiken
verder dan ze ooit had gedacht...
Jamaica, 1753. Deirdre groeit op
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omringd door de liefde van haar
moeder Nora en haar stiefvader.
Ondanks het schandaal rondom haar
geboorte, heeft ze over aandacht van
de planterszonen van het eiland niet
te klagen. Maar mannen laten haar
volledig koud, tot ze de jonge arts
Victor Dufresne ontmoet. Deirdre en
Victor trouwen en verhuizen naar
Haïti, en het leven lijkt hen toe te
lachen. Maar dan laat de jonge,
onbezonnen Deirdre zich verleiden tot
het maken van een grote fout, en
opeens is ze nergens meer zeker van –
zelfs niet van haar leven... ‘Dochter
van de mangroven’ is het tweede boek
in de Cascarilla Gardens-serie van
bestsellerauteur Sarah Lark. Lees ook
haar heerlijke Nieuw-Zeelandse
romans, onder andere de series De
vrouwen van Kiward (‘Het land van
belofte’, ‘Het lied van de wolken’,
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‘De roep van het land’) en De sterren
van Matariki (‘Het land met de gouden
kust’, ‘De schaduw van de kauriboom’, ‘De dag van de zonnewende’).
Afgunst & Een goed huwelijk Saskia
Noort 2011-12-16 In Afgunst leeft
bestsellerschrijfster Susan van Doorn
nog dagelijks met de angst voor haar
dominante ex. Tijdens hun relatie was
alles wat Susan deed in zijn ogen
minderwaardig, terwijl zij hem
aanbad. Toen Susan uit zijn schaduw
durfde te treden door hun relatie te
verbreken was hij woedend. Het tweede
verhaal Een goed huwelijk gaat over
een bedrogen echtgenote die op wraak
zint als ze erachter komt dat haar
man er een minnares op nahoudt. Als
toegift drie korte verhalen: De
vrijgezellenavond, Het afscheid en
Een vakantieliefde.
Mijn gewonde hart Martin Doerry 2003
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Biografie over de Duits-joodse arts
Lilli Jahn (1900-1944), die naar een
werkkamp en later naar Auschwitz werd
gestuurd, van waaruit ze tot haar
dood correspondeerde met haar
kinderen.
Het meisje dat bleef leven Maurizio
Onnis 2017-03-29 Waargebeurd verhaal
van de auteurs van De fotograaf van
Auschwitz Een strijdbaar Joods meisje
verzamelt bewijsmateriaal voor het
artsenproces in Neurenberg Hedy
Epstein is een meisje als vele
anderen. Ze is veertien jaar oud en
leeft een rustig leven met haar
joodse familie in een klein Duits
dorpje. Tot 10 november 1938, de
ochtend na de Kristallnacht. Het lukt
haar ouders om Hedy te laten
ontsnappen: ze word op het
Kindertransport naar Engeland gezet,
net voor de ramp van de Tweede
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Wereldoorlog hen overweldigt. Acht
jaar later keert ze terug naar
Duitsland, waar de processen tegen de
nazi-misdadigers beginnen. Hedy gaat
voor de Amerikaanse overheid werken:
in de archieven moet ze
bewijsmateriaal verzamelen voor het
Artsenproces in Neurenberg. In dit
proces worden 23 artsen beschuldigd
van onmenselijke experimenten op
gevangenen in de concentratiekampen.
Naast het verzamelen van
bewijsmateriaal zoekt ze in de
archieven ook naar sporen van haar
ouders, van wie ze voor het laatst
wat heeft gehoord uit Auschwitz. Het
wordt een zwaar proces, maar Hedy
gaat de heftige strijd aan en besluit
te blijven vechten zonder op te
geven. De pers over De fotograaf van
Auschwitz ‘Een ontroerend bewijs van
de kracht van een man die vocht om
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zijn menselijkheid te bewaren in een
tijd van mensonterende wreedheid.’ La
Stampa ‘Wat een bescheiden maar
onovertroffen getuige van de
Holocaust.’ La Repubblica ‘Een
gezicht bij de gruwelen.’ HDCkranten, Boek van de Dag
Harlequin Kerstspecial Carole
Mortimer 2020-11-03 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
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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 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?
Sterspeler John Grisham 2021-06-03
Het meeslepende verhaal van een
underdog die zijn droom najaagt. Een
heerlijk boek voor tijdens de
zomervakantie, van bestsellerauteur
John Grisham. De zeventienjarige
Samuel Sooleyman groeit op in een
dorp in de Republiek Zuid-Soedan, een
land dat verscheurd wordt door een
burgeroorlog. Zijn grote passie is
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basketbal en zijn verbazingwekkende
sprongkracht en snelheid maken hem
tot een bijzondere speler. Wanneer
hij wordt geselecteerd voor het
nationale jeugdteam dat een toernooi
zal spelen in Amerika, beseffen
Samuel en zijn familie dat dit zijn
leven voorgoed kan veranderen. De
scouts van alle belangrijke
universiteiten zijn aanwezig – een
studiebeurs en een plek in een van de
college teams liggen in het
verschiet. Maar zal hij opvallen
tussen al die andere getalenteerde
spelers? Jongemannen die al jaren
gevolgd worden door de experts,
terwijl niemand ooit van Samuel heeft
gehoord? Tegen alle verwachtingen in
weet Samuel de aandacht op zich te
vestigen. Maar dan bereikt hem het
vreselijke nieuws dat het
oorlogsgeweld zijn dorp heeft
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bereikt, met fatale gevolgen. Wanneer
duidelijk wordt dat hij niet meer
terug kan naar huis, blijft er nog
maar één manier over om zijn familie
ooit weer terug te zien: zij moeten
naar Amerika komen. Om dat voor
elkaar te krijgen, zal Samuel echter
iets moeten presteren wat nog niemand
in de geschiedenis van het basketbal
is gelukt: binnen één enkel seizoen
de absolute top bereiken.
Geknipt voor Miranda Jill Mansell
2012-01-04 Een man is net een trein er komt altijd een volgende! Miranda
is in de wolken als ze Greg ontmoet:
hij is knap, geestig en lijkt meteen
dol op haar. De volmaakte man! Greg
vindt Miranda ook erg leuk: ze is
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mooi, ze is jong en ze zeurt nooit
over baby's. Natuurlijk heeft hij
haar niet alles over zichzelf verteld
- zelfs de liefste meisjes gaan soms
een beetje raar doen tegen een man
die net zijn zwangere vrouw in de
steek heeft gelaten. Maar daar hoeft
ze toch niet achter te komen?
Gelukkig voor Miranda zijn mannen net
treinen - tijdenlang sta je te
wachten en komt er niet één, en dan
komen er ineens drie tegelijk. Ze
moet alleen de juiste zien te
pakken... Liefde, vriendschap en
zoete wraak - dat zijn de
ingrediënten voor weer zo'n heerlijk
vrolijk en romantisch boek van
bestsellerauteur Jill Mansell.
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