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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 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?
Photographs by Chargesheimer, Fritz Fenzl, Nico Jesse, Frits Rotgans, Albert RengerPatzsch. Edited by Frits Gierstberg, Mariatte Haveman. Text by Loek Kreukels, Paul van de
Laar.
Een rijke jongeman uit Londen vraagt de hand van de arme en emotioneel gebroken Ellen
Kellaway. Haar droom komt uit, maar is het misschien te mooi om waar te zijn? Ellen is vanaf
haar vijfde een weeskind en wordt onder hoede genomen door haar oom en tante. Zij laten
haar keer op keer weten dat wat ze ook in haar leven zal bereiken, aan hun hartelijk te danken
is. Wanneer de verloving met haar nieuwe vlam zich nadert, pleegt hij plotseling zelfmoord.
Wat heeft haar neef Jago hiermee te maken? En welke mysterieuze familiegeheimen liggen er
verborgen in haar erfenis, het eiland met het familiekasteel voor de kust van Cornwall? ‘De
gevaarlijke erfenis’ speelt zich af in het begin van de twintigste eeuw. Victoria Holt was een
van de pseudoniemen van de populaire Engelse auteur Eleanor Hibbert (1906 - 1993). Ze wist
als geen ander de geschiedenis onder de aandacht te brengen in haar boeken door het te
combineren met haar rijke fantasie en romantiek. Hibbert beschikte over een breed talent en
schreef boeken in verschillende genres onder diverse pseudoniemen, variërend van oude
fictieve familieverhalen tot thrillers. Als Victoria Holt schreef Hibbert voornamelijk gotische
romans die gaan over romantiek met een tintje mysterie. Hibbert heeft in haar leven meer dan
200 boeken geschreven die in 20 talen zijn verschenen en wereldwijd meer dan 100 miljoen
keer verkocht zijn.
Na de prijswinnende podcast nu: Man, man, man - het boek. Over alles waar mannen zich
mee bezighouden. In Man man man, het boek vertellen Domien Verschuuren, Bas Louissen
en Chris Bergström – bekend van de podcast Man man man – je alles wat je altijd al wilde
weten over mannen maar nooit durfde vragen. Net zoals de podcast bevat dit boek
openhartige gesprekken over mannelijkheid. Het biedt een kwetsbare en grappige inkijk in hoe
De Moderne Man zichzelf tegenwoordig ziet, en hoe ‘mannelijk’ hij denkt over een hele reeks
aan onderwerpen. Daarnaast bevat het boek enkele langere persoonlijke verhalen, waarin de
auteurs ‘geen gêne hebben om over emoties te praten of te tonen wie ze echt zijn’. Man man
man is met maandelijks meer dan een half miljoen streams een van de meest beluisterde
podcasts in Nederland. De theatervoorstellingen die voortkwamen uit de podcast lokten
duizenden mensen naar de zalen. Man man man, het boek is de volgende stap in hun
succesverhaal. ‘Dit is een fenomeen, het is niet anders te omschrijven!’ Eva Jinek ‘Hun
onderlinge gesprekken, steeds over een ander thema, zitten vol bijzondere momenten. De
sleutel naar het succes is hun openhartigheid.’ **** de Volkskrant
Alle oude vrienden bundelen hun krachten om orde op zaken te stellen in Fortezza en een
bloedvergieten in Bellezza te voorkomen. Laura is erg ongelukkig en zoekt een uitweg in
zelfverminking. Maar er gloort hoop: ze vindt een talisman, waarmee ze door tijd en ruimte kan
reizen. Zo stravageert ze naar het zestiende-eeuwse Talia. In de stad Fortezza treft ze haar
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stravagante, een zwaardsmid. Daar ontmoet ze ook de fascinerende Ludo, die aanspraak
maakt op de troon omdat hij een Di Chimici zou zijn. De stravaganti moeten het weer opnemen
tegen de machtigste familie van Talia, en Laura en Ludo komen lijnrecht tegenover elkaar te
staan. Voor Luciano en Arianne wordt dit een conflict dat overwonnen moet worden voor ze
kunnen trouwen. En wie durft er te trouwen in een Taliaanse kathedraal na het bloedbad
tijdens de bruiloften in Giglia? Een gedenkwaardig slot van de zinderende Stravaganza-serie!
Zonder twijfel Khaddafi s best bewaarde geheim. En het schokkendste. Soraya is veertien als
Khaddafi haar middelbare school met een bezoek vereert. s Avonds vertelt ze haar moeder
hoe het is gegaan en ze is mateloos trots op het feit dat Khaddafi haar haren heeft gestreeld.
Wat zij en haar familie op dat moment nog niet weten, is dat dat ene, teder overkomende
gebaar haar lot heeft bezegeld. De volgende dag wordt Soraya onder valse voorwendselen
meegenomen om plaats te nemen in Khaddafi s harem. Zeven helse jaren lang is ze het
slachtoffer van verkrachting, lichamelijk en geestelijk misbruik en marteling. Tot ze tijdens de
volksopstanden van 2011 weet te vluchten
De zesentwintigjarige Ginny Selvaggio is anders dan anderen. Ze voelt zich het meest op haar
gemak in de keuken. Na de onverwachte dood van haar ouders zoekt Ginny troost bij haar
lievelingsrecepten, zoals de broodsoep van haar Italiaanse grootmoeder. Tot haar verbijstering
staat plotseling Nonna¿s geest voor haar neus, opgeroepen door de krachtige geur van de
soep met een geheimzinnige waarschuwing: ¿Laat haar niet...¿ Een geest in de keuken is niet
Ginny¿s enige uitdaging. Haar zus Amanda wil het ouderlijk huis verkopen. Ook vindt ze foto¿s
van een vreemde vrouw. Hoe meer Ginny ontdekt hoe meer ze gaat koken, de meest
overheerlijke familierecepten verschijnen dampend op tafel ¿ met alle gevolgen van dien. Jael
McHenry is een getalenteerde en enthousiaste amateurkok en columniste. Ze studeerde
¿creative writing¿ aan de American University, blogt over eten en koken en houdt van
popmuziek. Jael McHenry woont in New York City. www.jaelmchenry.com
www.twitter.com/jaelmchenry
Als een jongeman vermoord wordt aangetroffen voert het onderzoek naar een scala aan
fraude, corruptie en moorden binnen de psychotherapie.

Anderhalf jaar geleden is Julie Lofgren spoorloos verdwenen, en sinds die dag
leeft haar man, Craig, in de hel. Hij moet alleen voor Brett en Abby zorgen, die
erg in de war zijn door de verdwijning van hun moeder. Bovendien verdenkt de
politie hem ervan dat hij Julie heeft vermoord, wat tot gevolg heeft dat de buren
hem mijden en geen kind meer met Brett en Abby mag spelen. Eenzaam en
verloren probeert hij er elke dag het beste van te maken, wanhopig op zoek naar
iemand die zijn verhaal zal geloven. Juf Robin McKinnon begrijpt best dat Brett
Lofgren vol opgekropte woede zit, maar zijn gedrag in de klas is onacceptabel.
Dus nodigt ze zijn vader uit voor een gesprek. Tot haar schrik voelt ze zich al na
een paar minuten onweerstaanbaar tot hem aangetrokken. Als haar zoontje
bevriend raakt met Brett, ziet ze Craig steeds vaker en merkt ze dat hij ook op
haar gesteld raakt. Maar kan ze hem vertrouwen? Tot Julie gevonden is, weet
niemand wat er werkelijk is gebeurd, en is er dus een kans dat ze haar hart aan
het verliezen is aan een koelbloedige moordenaar...
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
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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...
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
Wat is het verschil tussen leuk en leuk-leuk? Wat zijn de fijnere nuances van naziDuits en porno-Duits? Wat is niveau kak? En dan nog iets is de opvolger van
Taal is zeg maar echt mijn ding (2009), waarvan meer dan 400.000 exemplaren
zijn verkocht. Ook dit nieuwe boek staat weer vol met even onnuttige als
amusante analyses van ons taalgebruik. Niet over hoe mensen met elkaar
zouden moeten praten, maar over hoe ze dat per ongeluk doen
‘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
Voor Kitty is opgroeien in Hay House op het engelse platteland te midden van haar
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grootouders en allerlei extravagante bezoekers hemels. Maar voor haar moeder, de
rusteloze Marina, een spontane schoonheid met een passie voor schilderen, biedt dit
comfortabele nest niet de spanning en het avontuur waar ze steeds weer naar op zoek
is. Onder volwassenen is hilarisch , bitterzoet en hartverscheurend. Sophie Dahl,
internationaal bekend model en kleindochter van Roald Dahl, schreef deze coming of
age roman met een alles waarnemende blik, een warm hart en een scherpe pen.
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.
'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,
vaak dagenlang in het donker opgesloten en moesten hun eigen braaksel opeten. Bron:
Flaptekst, uitgeversinformatie.
De Avalon-serie 4: Samen op het ijs Gerechtigheid voor iedereen, overal ter wereld... dat is
waar juriste Sophie Bellamy voor vecht met haar werk bij het Internationaal Strafhof. Maar
terwijl ze dat doet, glipt haar huwelijk haar door de vingers. Ze mag dan succesvol zijn, ze is
ook eenzaam. Noah Shepherd wil niets liever dan een gezin stichten, maar welke vrouw zit te
wachten op een leven met een plattelandsdierenarts? Dan ontdekt hij tijdens een sneeuwstorm
opeens een van de weg geraakte auto, met daarin een bloedmooie mysterieuze vrouw.
Hoewel ze een totaal verschillende achtergrond hebben, worden Noah en Sophie verliefd op
elkaar, en lijkt er een mooie toekomst voor hen te liggen. Tot Sophie iets ontdekt wat haar
ernstig aan het twijfelen brengt...
De Londense Kate Miller lijkt in niets meer op de ietwat sukkelige tiener van vroeger. Ze heeft
een geslaagde carrière bij een glossy, plannen voor een geweldige bruiloft en een leuke
huisgenoot. Maar op een dag stort haar leven in op een dramatische, pijnlijke en
onomkeerbare manier. Kate verbrandt al haar schepen achter zich. Ze vlucht naar New York,
waar ze haar tijd vult met een suf baantje. Ze moet terug naar Londen als haar vader ernstig
ziek wordt. Daar voert ze lastige gesprekken met hem, wandelt ze met haar bejaarde
bovenbuurman, en ontmoet ze ook haar vroegere vrienden weer Zoe, Francesca en Mac.
Allemaal zijn ze door die ene dag voor altijd met elkaar verbonden, die ene dag waarop alles
voorgoed veranderde. En Kate merkt dat ze zich niet meer wil verstoppen voor alles en
iedereen en zeker niet voor Mac.
Als het tienermeisje Dora Lennox op woensdagmiddag uit school komt treft ze de voordeur van
het huis open aan. Hoewel de auto op de oprit staat, is het stil in huis. Dan doet Dora een
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verschrikkelijke ontdekking: haar moeder Ruth ligt op de grond, vermoord. Maar wie zou een
doodgewone huisvrouw willen vermoorden? En waarom? Inspecteur Karlsson krijgt de zaak
toegewezen. Wanneer tijdens het politieonderzoek aan het licht komt dat Ruth Lennox een
geheim leven leidde, is haar gezin geschokt. Om het onderzoek te kunnen voortzetten schakelt
Karlsson Frieda s hulp in, die hij nu meer nodig heeft dan ooit tevoren. Maar Frieda heeft zo
haar eigen problemen. Ze heeft veel moeite om de mislukte aanslag op haar leven te
verwerken. En als ze dan ook nog door een van haar patiënten op het spoor van een
seriemoordenaar wordt gezet, raakt Frieda steeds dieper verstrikt in een gevaarlijk web. Of is
het slechts haar eigen verbeelding die met haar aan de haal gaat? Zal het Frieda lukken het
duistere geheim op te lossen voordat ze er zelf door wordt verzwolgen? Wachten op
woensdag is, na Blauwe maandag en Dinsdag is voorbij, de derde thriller met Frieda Klein in
de hoofdrol. Opnieuw heeft Nicci French een razend spannende en goed geconstrueerde
thriller geschreven, waarin het leven van Frieda stapje voor stapje verder wordt blootgelegd.
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 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?
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