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Scandikitchen Summer Simply
Delicious Food For Lighter
Warmer Days
Brontë Aurell, owner of the ScandiKitchen Café in
London, brings her famous flair to over 65 Scandinavianstyle recipes that perfectly capture the joy of summer
eating.§
Voor het donker thuis is de nieuwste thriller van Riley
Sager, bekend van De laatste meisjes en Mijn laatste
leugen. Voor de fans van Netflix' The Haunting of Hill
House. Spannend van begin tot eind. Voor het donker
thuis is de razend spannende nieuwe thriller van
bestsellerauteur Riley Sager, auteur van De laatste
meisjes, Mijn laatste leugen en Sluit alle deuren. Hoe
was het om in dat huis te wonen? Maggie Holt is die
vraag wel gewend. Vijfentwintig jaar geleden verhuisde
ze met haar ouders, Ewan en Jess, naar Baneberry Hall,
een negentiende-eeuws landhuis in Vermont. Drie
weken later waren ze er halsoverkop uit vertrokken; een
traumatische gebeurtenis waarover Ewan later een
bestseller zou schrijven. Tegenwoordig knapt Maggie
oude woningen op en ze kan zich de gebeurtenissen van
toen nauwelijks herinneren. Ze gelooft ook eigenlijk geen
woord van wat er in haar vaders boek staat. Wanneer ze
na zijn dood Baneberry Hall erft, gaat ze terug naar de
plek waar het allemaal begon. Ze is van plan om het
pand een facelift te geven en te verkopen. Haar
terugkeer wordt met argusogen bekeken door de
inwoners, want het kleine stadje is er niet goed vanaf
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gekomen in haar vaders boek. Zodra Maggie over de
drempel van Baneberry Hall stapt begint ze zich af te
vragen of er toch geen waarheid in het boek schuilt. Van
Riley Sagers boeken zijn inmiddels ruim 40.000
exemplaren verkocht in Nederland en België. Voor het
donker thuis is de perfecte read voor de fans van Netflix'
The Haunting of Hill House. ‘Deze pakkende thriller is
een must-read!’ – J.D. Barker ‘Een heerlijk
beangstigend boek. Dit moet je lezen wanneer het
donker wordt, als de wind huilt en er in de verte een
raam klappert. Zorg dat je dicht bij een lichtschakelaar
zit. Die zou je weleens nodig kunnen hebben.’ – Ruth
Ware ‘Wederom een adembenemende hit van Sager.’ –
Booklist ‘King of thrillers Sager is terug met een verhaal
over een vrouw die terugkeert naar haar ouderlijk huis;
een horrorsetting bij uitstek en goed voor een
razendsnelle hartslag en kippenvel.’ – Newsweek ‘Een
verslavende thriller.’ – The Washington Post
Naar de rivier is het verhaal van de Ouse, de rivier waar
Viginia Woolf in 1941 zichzelf verdronk. Olivia Laing
volgde haar pad langs deze rivier, waaruit Woolf voor
haar boeken zo veel inspiratie putte. De reis is een
reflectie op het veelbewogen leven van een van de
markantste schrijfsters van de twintigste eeuw. Maar ook
andere bekende auteurs in wier werk rivieren een
belangrijke rol spelen, zoals Homerus, Shakespeare en
Iris Murdoch, komen erin aan bod. In helder, poëtisch
proza en met veel oog voor detail beschrijft Olivia Laing
de rol van de rivier in leven en literatuur. Het resultaat is
een fascinerende ontdekkingstocht waarin geschiedenis,
literatuur en natuur soepel samenvloeien. Olivia Laing is
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schrijfster en redacteur. Tot 2009 werkte ze voor het
literatuurkatern van The Observer. Ze schrijft verder voor
diverse kranten en tijdschriften, waaronder The
Guardian. Naar de rivier is haar debuut. 'Een magisch
boek. Lyrisch, melancholisch en triomfantelijk'- The
Sunday Times 'Met Naar de rivier bewijst Laing dat ze tot
de groep auteurs behoort die de natuur prachtig kunnen
weergeven. Dit is een schitterend boek.' - Robert
Macfarlane, auteur van De laatste wildernis
‘De geesten van Hill House’, Shirley Jacksons
bekendste roman en een icoon in het horrorgenre,
weerspiegelt de kracht van angst op een
huiveringwekkende manier. Eleanor Vance, een jonge,
getroebleerde vrouw, overnacht in het gezelschap van
drie anderen in Hill House, waarvan men zegt dat er
paranormale gebeurtenissen plaatsvinden.
Langzamerhand krijgt het huis grip op de vier
personages, met verregaande consequentie. Jacksons
romans worden gekarakteriseerd door een realistische
toonzetting met occulte en horrorachtige elementen. ‘De
geesten van Hill House’ is door Netflix verfilmd.
Deel 1 in de Harper McClain-serie ‘Een loeispannende
zoektocht met een onverwacht heftig eind. Graag méér!’
Zin Voor de lezers van Tess Gerritsen en Karen Rose In
een keuken wordt het lichaam van een vrouw gevonden.
Ze is naakt en meerdere malen met een mes gestoken.
Degene die haar vindt is haar twaalfjarige dochter.
Vijftien jaar later is Harper McClain een toonaangevende
verslaggever in Savannah. Als ze op een plaats delict
aankomt herkent ze alles wat ze ziet, want het is identiek
aan de moord op haar moeder. Harper heeft altijd het
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gevoel gehouden dat de echte moordenaar van haar
moeder nooit was gevonden. En nu lijkt het alsof ze
gelijk krijgt. Er zijn geen vingerafdrukken. Geen
voetafdrukken. Geen DNA-spoor. Toch is Harper
vastbesloten om de moordenaar te vinden. Gaat het
haar na al die jaren lukken? De pers over De
echomoorden ‘Tergend spannend en vol journalistieke
authenticiteit.’ Richmond Times-Dispatch ‘Een
aangrijpend, veelzijdig mysterie met snelle dialogen,
goed uitgewerkte personages en een sexy, romantisch
subplot. Dit boek smeekt om een vervolg.’ Publishers
Weekly ‘Deze thriller heeft alles wat je van een goede
crime story verwacht: een memorabel hoofdpersonage,
een interessant uitgangspunt en een bloedstollend
mysterie.’ Libelle
HET IDEALE BOEK VOOR IEDEREEN (M/V) DIE EEN
ECHTE MAN WIL ZIJN De man en het hout is een
onontbeerlijke en praktische handleiding voor alles wat
te maken heeft met het kappen, hakken, stapelen en het
in de fik steken van alle soorten hout. Wanneer moet je
de boom omhakken om het beste brandhout te krijgen?
Hoe houd je een kampvuur eindeloos aan de gang? Wat
valt er uit de houtstapel af te leiden over het karakter van
de stapelaar? Op deze en nog veel meer vragen geeft dit
boek een antwoord.
With superb photography, illustrations and maps, this
comprehensive travel guide will lead you straight to the very
best things to do in Denmark. DK Eyewitness Travel Guide
Denmark will show you everything from what to do in
Copenhagen - such as exploring the historic amusement park
of Tivoli and touring the prestigious Nationalmuseet - to hiking
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around Denmark's spectacular waterways, discovering
Aarhus, a 2017 European Capital of Culture, and visiting the
royal palaces of Kronborg Slot and Frederiksborg Slot. Learn
about the country's Viking history, its beautiful natural
landscape, Danish design and the art of hygge, and get hotel
and restaurant recommendations and insider tips to help you
plan the perfect trip.
This charming and personal exploration of Scandinavian food
and culture from one of public television's most charismatic
cooks engages readers with personal anecdotes and flavorful
recipes. Andreas shows the best way to cure gravlaks, make
butter, prepare a poached salmon feast, and flamb a pork
tenderloin with Scandinavia's favorite spirit aquavit. He
shares his passion for traditional recipes such as Pork Rib
Roast with Cloves, Mashed Rutabaga, and Norwegian
Pancakes filled with berries. In Kitchen of Light readers are
transported to Viestad's Norwayfishing for cod, halibut, and
salmon; gathering chanterelles, porcini, and wild berries.
More than 100 recipes emphasize fresh, simple ingredients in
delicious and elegant dishes such as Pepper-Grilled Oysters
and Scallops and Roast Dill-Scented Chicken with Leeks and
Potatoes. This inspired cookbook, a companion to the public
television series New Scandinavian Cooking, is perfect for
home cooks, armchair travelers, cultural food enthusiasts,
and anyone who yearns for the simple life.
Een verhaal over liefde, geluk, het lot en een complexe held
die nog één laatste kans op verlossing krijgt Billy Summers is
een huurmoordenaar, de beste die er is. Hij stelt wel een
voorwaarde: Billy neemt een klus alleen aan als het doelwit
echt een slechterik is. En nu wil Billy ermee stoppen. Maar
eerst is er nog één laatste opdracht. Als een van de beste
sluipschutters ter wereld en een onderscheiden
oorlogsveteraan uit Irak is hij een houdini als het aankomt op
verdwijnen nadat een klus is -geklaard. Dus wat kan er
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misgaan? Wat dacht je van... alles? Dit niet weg te leggen
verhaal is enerzijds een oorlogsverhaal en anderzijds een
liefdesverklaring aan kleine steden in Amerika en de mensen
die daar wonen. Met in de hoofdrol een van de meest
meeslepende en verrassende duo’s die King ooit heeft
geschreven, dat alles op alles zet om de misdaden van een
buitengewoon slechte man te wreken. Het gaat over liefde,
geluk, het lot en een complexe held die nog één laatste kans
op verlossing krijgt. In de pers ‘King kan schrijven. Zo.’
Matthijs van Nieuwkerk ‘King is een angstvirtuoos, hij kan je
werkelijk bang maken. Lees en kijk over je schouder.’ NRC
Handelsblad ‘De koning van het spannende genre.’ VN
Detective & Thrillergids
'Nosferatu Joe Hill is een meesterwerk. Time Magazine
NOS4A2 is het kenteken van een heel slechte auto, bestuurd
door een heel slechte man: de 140-jarige Charles Manx.
Charlie houdt zoveel van kinderen, dat hij ze meeneemt naar
een plek die hij Kerstland noemt, 'waar het verboden is
ongelukkig te zijn!' Er is nog nooit een kind teruggekomen,
behalve één meisje, Victoria McQueen. Dat was echter lang
geleden. En het enige meisje dat ooit aan Charlies
ongebreidelde gruwel is ontkomen, is nu volwassen en
probeert hem wanhopig te vergeten. Maar Charlie Manx
denkt nog steeds aan de bijzondere Victoria. En nu ronkt hij
weer rond in zijn NOS4A2, op jacht En hij zal pas stoppen als
hij wraak heeft genomen. Hij is op zoek naar iets heel
bijzonders, iets wat Victoria nooit zal kunnen vervangen. Het
gevolg is een strijd op leven en dood... Nosferatu is een
griezelig goede thriller die je diep de donkere kant van de
verbeelding in trekt. 'Huiveringwekkend eng.' USA Today `Dit
is Hills magnum opus, een ongelooflijk boek, even fantastisch
als gruwelijk. Eenmaal begonnen met lezen is het onmogelijk
te stoppen.' Geek Magazine Joe Hill (1972) is de gelauwerde
schrijver van onder andere Zwart hart en Hoorns, dat is
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verfilmd met Daniel Radcliffe in de hoofdrol. Hill is ook de
schrijver van de comics Locke & Key. Samen met Stephen
King schreef hij de novellen Hoogste versnelling en Het hoge
gras.
Brontë Aurell, owner of the ScandiKitchen Café in London,
brings her famous flair to over 65 Scandinavian-style recipes
that perfectly capture the joy of summer eating. In the warmer
months we crave food that is often naturally lighter and
nourishing. Scandinavians do summer food so well—it is
wholesome, flavoursome, simple to make and sumptuous to
look at. In Scandinavian culture, eating well is all about
‘lagom’ or balance— everything in moderation. Try the
tempting breakfast ideas such as Blueberry Porridge. Sharing
plates such as Smoked Mackerel Rillettes with Rye Crisps
are ideal for grazing, while satisfying larger plates include
Herbed Pork Tenderloin with Hasselback Potatoes or Danish
Plaice with Remoulade. The all-important cake and fika
recipes include a Midsummer Strawberry Cake and Skinny
Lemon Muffins. A classic Sourdough Rye Loaf and Seeded
Crispbread with Dried Nettles are on offer in the breads
chapter, and tempting desserts include a Swedish Mess with
Cloudberries, plus there are some refreshing summer drinks
to sip, such as a traditional aquavit cocktail. Also included are
Brontë’s fascinating insights into Scandinavian summer
traditions and celebrations.
Sluit alle deuren is de nieuwste thriller van Riley Sager,
bekend van De laatste meisjes en Mijn laatste leugen.
Spannend van begin tot eind. Sluit alle deuren is de nieuwste
thriller van Riley Sager, bekend van De laatste meisjes en
Mijn laatste leugen. Spannend van begin tot eind; Stephen
King, Karin Slaughter en Lisa Gardner zijn al fan. In Sluit alle
deuren begint Jules Larsen aan een nieuwe baan als
housesitter in het exclusieve appartementencomplex Het
Bartholomew in Manhattan, New York. Er zijn maar een paar
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regels: geen bezoek ontvangen, elke avond in het
appartement doorbrengen en de andere bewoners niet
storen. Jules staat op straat, dus ze is maar wat blij met dit
buitenkansje om haar oude leven achter zich te laten. Ze valt
een beetje uit de toon tussen de superrijken, maar trekt op
met een andere oppasser, Ingrid. Niets is wat het lijkt, vertelt
Ingrid, die met de dag banger lijkt te worden. Jules doet haar
angst af als onzin, maar dan verdwijnt Ingrid spoorloos en
komt Jules erachter dat zij niet de eerste oppasser is die
vermist raakt. ‘Strakke plot.’ – The New York Times

Brontë Aurell, owner of the ScandiKitchen Café in
London, brings her famous flair to over 65 Scandinavianstyle recipes that perfectly capture the joy of summer
eating. In the warmer months we crave food that is
lighter and nourishing. Scandinavians do summer food
so well—wholesome, flavorsome, simple yet sumptuous
to look at—it is the essence of "lagom" or balance, with
everything in moderation. For some Scandi balance into
your summer meals try tempting breakfasts such as
Cinnamon Bun French Toast. Sharing plates such as
Smoked Mackerel Rillettes with Rye Crisps are ideal for
grazing, while satisfying larger plates include Danish
Plaice with Remoulade. All-important cake and fika
include a Midsommer Strawberry Cake, and a classic
Sourdough Rye is on offer in the breads chapter.
Delicious desserts include a Swedish Mess with
Cloudberries. Also included are Brontë’s fascinating
insights into Scandinavian summer traditions and
celebrations.
Beschrijving in woord en beeld van volgens het 'case
study program', ontworpen woonhuizen in en om Los
Angeles.
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De grootste lifestyle-trend wereldwijd verovert nu ook
Nederland en België! Waarom zijn Denen het
gelukkigste volk ter wereld? Het geheim van hun geluk is
‘hygge’, spreek uit als ‘huuge’. Het woord verwijst naar
momenten van geluk, van warmte, van samenzijn. Maar
hygge is niet alleen voor de Denen weggelegd, het is
voor iedereen bereikbaar, wie of waar je ook bent. We
begrijpen allemaal intuïtief wel wat dit gevoel is: het
overvalt je als je in je favoriete hoekje verzonken bent in
een boek, terwijl het buiten guur is. Of wanneer je van
heerlijk eten geniet met je beste vrienden. Marie
Søderberg laat zien dat hygge overal om je heen te
vinden is, als je maar weet waar je moet kijken. Dit rijk
geïllustreerde boek leert je hygge te vinden, te creëren
en te beleven. Het laat je zien hoe belangrijk deze
momenten zijn in het leven en waarom in ons drukke
moderne bestaan het zo noodzakelijk is om even de
uitknop in te drukken en tijd te maken voor hygge. De
pers over Hygge ‘Hygge is het tegengif voor de koude
winter, de regenachtige dagen en de uitgestrekte
duisternis.’ NRC Handelsblad ‘Binnenkort slaan we
allemaal aan het “hyggen”, de Deense manier van
genieten van het leven.’ Knack
Aanvankelijk negeerden de mensen de bizarre
getuigenissen op het nieuws. Maar er kwamen er steeds
meer en ze kwamen van steeds dichter bij huis. Algauw
hoorden we dat het bij ons op straat gebeurde, om de
hoek. De televisie ging op zwart, de radio zweeg en het
internet viel uit. Telefoons stopten met overgaan. En we
konden niet meer naar buiten. Want daar zijn zij. En zij
mogen niet gezien worden Malorie voedt haar kinderen
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binnen op. Iets anders is ondenkbaar. Nog nooit zijn ze
buiten geweest. Het huis is stil, de deuren zijn
vergrendeld, de gordijnen gesloten. De ramen zijn
afgedekt met matrassen, vastgespijkerd in de kozijnen.
De kinderen slapen. Straks zal ze hen wakker maken en
hen blinddoeken. Vandaag zullen ze het huis verlaten.
Vandaag zetten ze alles op het spel. #DeKooi
1913 vormde het laatste gloriejaar van Europa voordat
de oude wereldorde instortte. In 1913 werden in de
literatuur, de kunst en muziek de extremen opgezocht
alsof er geen morgen was. Proust zoekt naar de verloren
tijd, Malevitsj schildert een vierkant, Stravinsky viert het
lenteoffer. Kafka, Joyce en Musil drinken op dezelfde
dag in Triëst een cappuccino, en in München probeert
een Oostenrijkse schilder, ene Adolf Hitler, zijn treurige
stadsgezichten aan de man te brengen. Florian Illies
heeft een adembenemend panorama geschreven van
een sleuteljaar in de Europese cultuur. 'Een schitterend
tijdsbeeld "van binnenuit" toen Europa nog Europees
was, en al bijna niet meer.' - Rob Riemen, auteur van
Adel van de geest
Het eerste deel van een heerlijke nieuwe verslavende
serie – voor de lezers van Charlotte de Monchy, Sophie
Kinsella en Marian Keyes In het Duincafé, gelegen op
een winderige heuvel, wordt het heerlijkste eten
geserveerd, zoals prachtig gebakken broden, kleurrijke
salades en zorgvuldig bereide cupcakes. Voor zowel
toeristen als locals is het bouwvallige café met uitzicht op
het strand een baken van vrolijkheid, goed gezelschap
en geborgenheid. Een plek als geen ander, een plek die
vriendschap serveert en waar een hartelijk welkom altijd
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op de kaart staat. Voor Laura Walker, weduwe en
moeder van Lizzy en Nate, is de beslissing om haar
tienerkinderen uit hun vertrouwde omgeving weg te
rukken en een hele zomer lang in een klein kustplaatsje
in Dorset te gaan wonen, niet makkelijk. Haar besluit valt
bepaald niet goed bij haar kinderen, en ook haar eigen
ouders denken dat ze gek is geworden. Maar haar
nieuwe baan in het café, en de mensen die ze daar
ontmoet, geven Laura de mogelijkheid weer zichzelf te
leren zijn – en heel misschien ook weer lief te hebben.
De pers over Zomer in het Duincafé ‘Je zult deze
innemende en hartverwarmende roman, vol eigenzinnige
personages, vriendschap en humor, in een ruk
verslinden.’ Sunday Express Magazine ‘Een extreem
vermakelijke roman, ontzettend warm en meeslepend,
met prachtige personages. Recht uit het hart.’ Juryleden
van de Romantic Novelists’ Association Awards ‘Alles
aan dit boek is perfect. De prachtige setting, de
vriendschappen, de romances, de personages en, het
belangrijkste, de onderliggende gedachte dat er altijd
hoop is. Feelgoodfictie op haar aller-allerbest.’
Bookaholicconfessions.co.uk

This accessible and entertaining introduction to
Scandinavian food contains over 80 recipes to try at
home, developed by Bronte Aurell, owner of the
popular ScandiKitchen Cafe in London’s bustling
West End.
In het verzorgingshuis waar hij zit krijgt Carl Feldman
bezoek van een jonge vrouw. Ze beweert dat hij
jaren geleden haar zusje heeft gekidnapt en
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vermoord en dat hij verantwoordelijk is voor de dood
van meerdere meisjes in Texas, zaken die nog altijd
als cold cases te boek staan. Maar Carl lijdt aan
dementie. Hij zegt dat hij zich hier niets van
herinnert. Is Carl Feldman een seriemoordenaar of
een gebroken oude man? Ziek of een ziekelijke
leugenaar? In een zenuwslopende race tegen de
klok gaan de jonge vrouw en de oude man op zoek
naar de waarheid. Een reeks verontrustende foto’s
voert hen langs de plekken waar de meisjes destijds
zijn vermoord...
Paula Modersohn-Becker wilde schilderen en verder
niks. Ze was bevriend met Rilke. Ze was getrouwd,
maar niet van harte. Ze hield van rijstepap,
appelmoes, wandelen op de hei, Gauguin, Cézanne,
zwemmen in zee, naakt zonnen, van lezen meer dan
van haar brood verdienen, en van Parijs. In
nauwelijks tien jaar schilderde Paula M. Becker, die
als voorloopster van het expressionisme wordt
beschouwd, een indrukwekkend oeuvre bijeen. In
2010 ontdekte Marie Darrieussecq haar werk en
raakte zo gefascineerd dat ze een boek over haar
schreef. ‘Een levenskrachtige biografie, met verve in
de tegenwoordige tijd geschreven, waarbij de
hoofdstukken evenzovele sporen van Paula zijn.
Duizelingwekkend.’ – Elle Genomineerd voor de
Prix Renaudot en een bestseller in Frankrijk
In Misery, de bestseller van meesterverteller
Stephen King, wordt een auteur het slachtoffer van
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een doorgedraaide fan die hem dwingt haar favoriete
personage weer tot leven te wekken. Schrijver Paul
Sheldon wordt op een afgelegen boerderij gegijzeld
door de zonderlinge Annie Wilkes, een fan van zijn
boeken. Maar Annie kan niet accepteren dat Misery,
haar geliefde romanpersonage, is vermoord door
haar schepper. Annie dwingt Paul zijn heldin weer
tot leven te brengen. Paul heeft, gekluisterd aan zijn
rolstoel, geen keus. Maar schrijvers beschikken ook
over wapens... ‘Spannend, vermakelijk, echt eng.’
USA Today
Gina is een introverte huisvrouw met een gelukkig
huwelijk en twee leuke kinderen. Maar dan wordt
door een auto-ongeluk het geheime leven van haar
man als seriemoordenaar onthuld. Gina's voormalige
leven is voorbij, ze begint opnieuw, neemt een
nieuwe naam aan, Gwen Proctor, die zich ontpopt
als een moeder die door het vuur gaat voor haar
kinderen. Nu haar ex in de gevangenis zit, heeft de
nieuwe Gwen een toevluchtsoord gevonden in een
huis in het afgelegen Stillhouse Lake. Toch blijft ze
doelwit van stalkers en internettrollen die denken dat
ze iets te maken heeft met de misdaden van haar
man. Voorlopig blijft ze erop vertrouwen dat haar
kinderen eindelijk rustig kunnen opgroeien. Maar net
als ze zich op haar gemak begint te voelen met haar
nieuwe identiteit, wordt er een lichaam gevonden in
het meer - en komen er dreigende brieven van een
maar al te bekend adres. Gwen moet voorkomen dat
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ze wordt ontdekt - of toekijken hoe haar kinderen het
slachtoffer worden van een moordenaar die haar wil
kwellen. Eén ding is zeker: ze heeft geleerd hoe ze
het kwaad moet bestrijden. En ze zal nooit stoppen.
In dit boek, dat bovenal een oefening in levenskunst
wil zijn, zet Luc Ferry verrassend eenvoudig uiteen
wat filosofie behelst en wat je eraan kunt hebben.
Het is bedoeld voor de volwassene die globaal wil
weten wat filosofie is, en voor de jongere die wil
beginnen met het lezen van de filosofen zelf. De
invloedrijkste Franse filosoof van het moment slaagt
er glansrijk in de lezer, ook de minst daarop
voorbereide, de zin en het nut uit te leggen van de
belangrijkste denkbeelden uit de geschiedenis van
de filosofie. Evenals het eerste filosofische
handboek dat ooit geschreven werd, het handboekje
van Epictetus, tutoyeert dit boek de lezer. Alsof de
auteur een hand uitsteekt naar de lezer. Om hem
vervolgens mee te nemen op een avontuurlijke,
geniale reis door de wereld van de ideeën. Een reis
die je denken en je blik op je eigen leven verruimt.
Overzicht in woord en beeld van het werk van de
Spaanse architect (1951).
Döstädning is het Zweedse gebruik om je materiële
bezittingen te ordenen tegen het einde van je leven. Het
is een manier om je nabestaanden nergens mee op te
zadelen, maar ook een ritueel dat je helpt om te
reflecteren op je leven - of dat nou binnenkort op zijn
einde loopt of nog bij lange na niet. Wat laat je achter
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aan materiële bezittingen als je er zelf niet meer bent?
Wat zegt dat over jou? En zou je daar dan maar niet
beter zelf de regie in nemen? Door de erfstukken te
scheiden van de rommel, orden je ook de waardevolle
herinneringen. Opruimen voor je doodgaat is een
praktische gids die je helpt inventariseren wat écht
belangrijk is, om zo comfortabel en stressvrij mogelijk
met je bezittingen om te gaan. Margareta Magnusson
bespreekt het proces van herinneren, ouder worden en
de dood op verrassend vrolijke wijze, en laat zien dat
döstädning een ontroerende en waardevolle methode is
die jou of iemand die je liefhebt kan helpen om al het
geluk te vieren dat een mens in een leven verzamelt.
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