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Edythe Amsel is dolgelukkig als ze als onderwijzeres aan de slag kan op een klein
schooltje in Nebraska. De bewoners van het dorpje WalnutHill moeten alleen wel
wennen aan deze eigengereide lerares. Joel Townsend is blij met de aanstelling van
een vrouw op de school. Hij denkt dat een beetje vrouwelijke invloed geen kwaad kan
in het leven van zijn neefjes. Maar als blijkt dat de aantrekkelijke juf Amsel er wel heel
onconventionele lesmethoden op nahoudt, begint hij daaraan te twijfelen.
Siberische opvoeding verscheen begin april 2009, en vertelt het autobiografische
verhaal van een jongetje dat opgroeit in een hechte gemeenschap van eerlijke
criminelen, in een door God verlaten uithoek in Transnistrië, Siberië, en bestormde na
een grote reportage over Nicolai Lilin door Roberto Saviano in La Repubblica
onmiddellijk de Italiaanse bestsellerlijsten. Binnen drie dagen was de eerste druk van
28.000 exemplaren uitverkocht, en het boek is nog altijd dé literaire verrassing van dit
jaar in Italië. Siberische opvoeding speelt zich af in een urka, een leefgemeenschap die
leeft onder strenge regels die doen denken aan de leefopvattingen van de maffia. Zoals
Roberto Saviano het omschreef: Bij de urkas wordt niet verkracht, afgeperst, uitgebuit.
Je mag roven en doden, maar alleen met een geldige reden. Je mag afzetten, maar
dan alleen de staat en rijke mensen. En er zijn ook praktische regels na te leven: zo
mogen jachtwapens niet naast moordwapens gelegd worden. En als het ene wapen het
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andere raakt, dan moet het ter zuivering gewikkeld worden in een lap met vruchtwater,
het levensvocht. Urkas blijken criminele groepen te zijn met een anarchistische visie op
de overheid en koesteren een diepe haat voor iedereen die in dienst is van diezelfde
staat. Maar het is ook een hele hechte gemeenschap waarin geestelijk gehandicapten
beschermd worden, bejaarden op een voetstuk worden geplaatst en hun kennis op de
jeugd overbrengen, waarin geweld gereguleerd wordt middels complexe en onwrikbare
wetten: niemand mag zonder reden worden aangevallen. Geld wordt gezien als iets
minderwaardigs, alleen goed om iconen of tatoeages mee aan te schaffen, kleding mag
nooit overdadig zijn, goede manieren zijn essentieel, er wordt niet gehandeld in drugs
en men is zeer religieus: God overziet en beschermt iedere menselijke beslissing, en
wordt voortdurend middels prachtige formuleringen aangeroepen. In Siberische
opvoeding beschrijft Lilin de eerste achttien jaar van zijn leven, tot zijn ervaringen in het
Russische leger (hij vocht in Tsjetsjenië). Hij beschrijft de teloorgang van de urkas
onder het Sovjet-regime en haar criminele opvolgers Seme Nero (Zwart zaad), de
verschrikkingen van de goelags en de deportaties, en stelt zichzelf de vraag of het
mogelijk is te leven volgens rechtvaardige regels en wetten. Dit is een verbijsterend
boek, balancerend op de rand van fictie en non-fictie, moraal en bandeloosheid,
gewelddadigheid en nostalgie. In gesprek met Saviano zei Lilin: Ik wilde verhalen
vertellen die verloren dreigden te gaan, die bij maar weinig mensen bekend zijn, en ze
aan velen kenbaar maken. De verhalen van mijn volk, dat kapotgemaakt is door het
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huidige kapitalisme, mensen die heilige regels kenden, die leefden met waarden.
Een meeslepende roman over de ontstaansgeschiedenis van Delfts blauw Na de dood
van haar man wordt Catrijn huishoudster bij de familie Van Nulandt. Ze is er op haar
plek en kan de vrouw des huizes ondersteunen tijdens haar schilderlessen. Catrijns
verleden achtervolgt haar echter en ze moet op zoek naar een andere betrekking. Ze
komt terecht bij Evert van Nulandt in zijn plateelfabriek in Delft, waar haar schildertalent
op waarde wordt geschat. Er breken woelige tijden aan. Catrijn overleeft in 1654 de
Delftse donderslag die de binnenstad in puin legt ternauwernood en daarna staat ze
voor een levensbepalende keuze tussen haar hart en haar hoofd. Wacht ze op haar
grote liefde, die voor jaren de zee op gaat, of kiest ze voor de man die haar zekerheid
kan bieden? Simone van der Vlugt verweeft het meeslepende verhaal van Catrijn met
een intrigerende periode uit de Nederlandse geschiedenis: de Gouden Eeuw, waarin
handel, wetenschap en kunsten een enorme vlucht namen.
Schaap Lotje is veel nieuwsgieriger dan haar soortgenoten en als de herder een
ongeluk krijgt, is zij het die het aandurft om in het dal hulp te halen. Groot prentenboek
met schilderingen in heldere kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
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
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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 met autisme, gaat Zondagsleven over je eigen weg vinden en
trouw blijven aan wie je bent.
In 1969 wordt in een verlaten steengroeve het verminkte lichaam van een onbekende
vrouw gevonden. Zelfs na maanden onderzoek lukte het de politie niet de identiteit van
de vrouw te achterhalen en ook de moordenaar werd nooit gevonden. Achttien jaar
later wordt Kinsey Millhone door twee bijna gepensioneerde rechercheurs gevraagd de
zaak op zich te nemen. Veel aanknopingspunten zijn er niet, maar Kinsey raakt
gefascineerd en neemt de uitdaging aan. Wat begint als een zoektocht naar de
identiteit van de onbekende vrouw, eindigt in een levensgevaarlijke jacht op haar
moordenaar. Kinsey moet weer op haar qui-vive zijn!
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
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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?
Nu compleet in één e-bundel: de miniserie Madrigal Court van LYNNE GRAHAM.
Madrigal Court: een landgoed vol geheimen. Als die onthuld worden, verandert dat het
leven van drie trotse mannen en drie eigenzinnige vrouwen voorgoed... Deze e-bundel
bevat de volgende boeken: (1) ONVERBIDDELIJKE MINNAAR (2) AAN VERLANGEN
TEN PROOI en (3) SPAANS, TROTS EN ARROGANT. Deze boeken zijn ook los
verkrijgbaar.
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
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verwondering wil hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is zeker betoverd door de
magie van kerst! In elk geval niet door haar... toch?
‘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
Twee families komen samen voor een zomerbruiloft in Nantucket. Alles is tot in de
puntjes gepland door de overleden moeder van de bruid, die een notitieboekje
Page 6/14

Online Library Nintendo 3ds Service Manual Pokepark
achterliet met tips, plannen en ideeën voor de bruiloft van Jenna, haar jongste dochter.
Alles moet op zijn plek vallen op deze feestelijke dag. Maar achter de schermen is niets
zo perfect als het lijkt. De familie blijkt maar moeilijk zonder de verbindende kracht van
de moeder te kunnen, en terwijl de aanstaanden zich verheugen op hun bruiloft, lijken
de levens van hun familie en vrienden in duigen te vallen. In de dagen voor de bruiloft
wordt de liefde op de proef gesteld, worden er schandalen onthuld, en worden harten
gebroken of juist geheeld. Kan ware liefde alles overwinnen?
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...
Vlak na de Tweede Wereldoorlog staat een Amerikaanse visser van Japanse afkomst
terecht op beschuldiging van moord waardoor oude wonden openrijten en de haat
tegen Japanners opnieuw oplaait.
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Veel patiënten in een intensive care unit (ICU) worden behandeld vanwege meervoudig
orgaanfalen. Zij ontwikkelen dit syndroom tijdens de intensieve behandeling of worden
ermee opgenomen op een ICU. Het meervoudig orgaandisfunctie-syndroom (MODS)
kan ontstaan na een periode van shock of ernstige infecties. De aandoening wordt
beschouwd als een van de belangrijkste doodsoorzaken van de kritisch zieke patiënt op
de ICU. Ontwikkelingen in de intensieve geneeskunde hebben ertoe geleid dat de
kansen op herstel van patiënten met MODS aanzienlijk zijn verbeterd. Ook is de kans
kleiner dat het MODS zich ontwikkelt. In minder dan dertig jaar tijd is de sterfte van
patiënten door MODS gehalveerd. De professionalisering van de organisatiestructuur
op de IC draagt bij aan de daling van de sterftekansen van kritisch zieke patiënten. In
deze oratie belicht Durk Zandstra de rol van pionieren en professionalisering binnen de
IC-geneeskunde.
Ceylon, 1935. Louisa Reeve en haar man Elliot lijken een stel te zijn dat alles heeft; zij
is de dochter van een succesvolle Britse juwelier, hij een charmante zakenman vol
levenslust. Maar hun allergrootste verlangen mist: een kind. Terwijl Louisa met
miskramen worstelt, trekt Elliot zich terug en brengt hij steeds meer tijd door op een
nabijgelegen kaneelplantage met uitzicht op de Indische Oceaan. Wanneer hij plots
sterft moet Louisa het mysterie dat hij achterlaat alleen oplossen. Bij het bezoeken van
de plantage voelt zij zich onverwacht aangetrokken tot eigenaar Leo, een ruige man
met een bewogen verleden. En wanneer Elliots schokkende verraad naar boven komt
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en niets meer is wat het lijkt, is Leo de enige bij wie Louisa terechtkan. Dinah Jefferies
werd in 1948 in Maleisië geboren. Ze verhuisde toen ze negen was naar Engeland,
maar behield altijd een grote voorliefde voor Zuidoost-Azië. Zij is de bestsellerauteur
van onder andere De vrouw van de theeplanter en De dochter van de zijdekoopman.
Over Voor de moesson: 'Voor de moesson is een zinderende, opzienbarende
pageturner en bevestigt Jefferies' reputatie als een sublieme verteller en een
scherpzinnig observator van de twintigste-eeuwse koloniale geschiedenis.' Lancashire
Post Over De vrouw van de theeplanter: 'Mijn ideale boek: mysterie, liefde,
liefdesverdriet en vreugde - ik kon het niet wegleggen.' Santa Montefiore 'Rijk en
ongelooflijk levensecht. De vrouw van de theeplanter is historische fictie op haar best.
Gewoonweg betoverend.' The Sunday Express
'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.
Peter Akerlund, een vooraanstaande Zweedse politicus, wordt dood gevonden in een
sloot. Naakt, maar zonder tekenen van geweld. Een paar uur later wordt er melding
gemaakt van de verdwijning van de zestienjarige Nadja Lundin. Inspecteur Malin Fors
weet direct: de twee zaken houden verband met elkaar. Maar hebben de slachtoffers
iets met elkaar gemeen? Een race tegen de klok begint waarbij Malin Fors het spel van
de dader zo snel mogelijk moet ontcijferen, om te voorkomen dat er meer moorden
zullen volgen. Zal het Malin Fors lukken om Nadja Lundin op tijd te vinden? Aardschok
is – net als het succesvolle Lichthemel en Engelwater – een opzichzelfstaand te lezen
thriller in de serie over inspecteur Malin Fors.
Robbedoes, Kwabbernoot, Ijzerlijm en de Graaf van Rommelgem helpen een stam
aboriginals een legendarische, onder het zand bedolven vesting terug te vinden. Ze
worden tegengewerkt door moorddadige grafschenners en een goeroe met
bovennatuurlijke krachten .
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
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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.
In haar futuristische debuutroman heeft Veronica Rossi de mensheid in twee kampen
verdeeld. Of je woont in een koepel en leidt een zo goed als compleet virtueel leven, of
je woont buiten de koepel en bent overgeleverd aan de wetten van de natuur.Aria weet
dat haar overlevingskansen in de woestenij – oftewel de Winkel des Doods – minimaal
zijn nu ze is verstoten van haar thuis; de hermetisch afgesloten stad Reverie. Als ze al
niet in handen valt van rondzwervende kannibalen, dan raakt ze waarschijnlijk wel
gewond tijdens een van de zeer agressieve elektrische stormen die over de vlakte
jagen en waarvan alleen de vrijgekomen lucht al dodelijk kan zijn. Wanneer ze de
vlaktebewoner Perry tegenkomt, lijkt hij haar enige hoop om in leven te blijven. Ze
besluiten samen op te trekken en luiden op die manier een nieuw tijdperk in voor
iedereen die leeft in de wereld zonder hemel.
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
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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.
Engl. Zusammenfass.
UITGEBREIDE EDITIE "Weggerukt uit het leven...' Zo begon Tim Overdiek de
overlijdensadvertentie voor zijn vrouw Jennifer Nolan, moeder van hun twee jonge kinderen.
Op 22 oktober 2009 werd ze op een zebrapad aangereden door een motoragent. De dag erna
bezweek ze aan haar verwondingen. Een week later begon Tim Overdiek te schrijven, een
dagboek, om niets te vergeten van de doffe pijn van de eerste maanden, het vallen en opstaan
en de woede, haat en wanhoop die hem en zijn zoons regelmatig overvallen. Maar ook van de
heilzame (zwarte) humor en de intimiteit van het kleine gezin. Wat begon als noodzakelijk van
zich af schrijven, eindigde in het boek Tranen van liefde, over het eerste rauwe jaar van rouw.
Inmiddels is het tien jaar geleden dat Jennifer overleed. In deze uitgebreide editie van Tranen
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van liefde reflecteert Overdiek ook op de jaren die volgden. Hij schrijft over de confrontatie met
Jennifers dagboeken en met de vrouw die haar longen draagt, over ouder worden, nieuwe
liefdes, en het loslaten van de zoons die hij met zoveel zorg heeft grootgebracht. En over hoe
de liefde voor Jennifer evolueert. "Haar dood heeft ons niet geveld,' schrijft hij. "Integendeel,
we zijn gaan leven. Waarlijk leven.' Tim Overdiek (1965) is therapeutisch coach en schrijver.
Jarenlang was hij journalist voor NOS Nieuws, onder meer als correspondent, adjuncthoofdredacteur en radiopresentator. Eind 2019 verscheen het boek Als de man verliest, dat hij
schreef met Wim van Lent. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
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
Na de prijswinnende podcast nu: Man, man, man - het boek. Over alles waar mannen zich
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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
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