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Beschryvinge der stadt Delft, D.E. van Bleyswijck 1667
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. 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
De legende van Swanhilde Linnea Hartsuyker 2017-0822 De legende van Swanhilde van Linnea Hartsuyker
is een hartverscheurende Vikinglegende over
Ragnvald en Swanhilde, broer en zus. Zij bevecht haar
eigen vrijheid, maar naarmate haar broers aanzien
groeit als rechterhand van koning Harald de Blonde,

wordt zij als politieke buit steeds begeerlijker.
Ragnvald en Swanhilde, ooit elkaars liefste
kameraden, komen op dramatische wijze tegenover
elkaar te staan als zij trouwt met zijn aartsvijand Solvi
de Korte. De roman voert de lezer mee in de
mythische, gewelddadige en bijgelovige wereld van de
Vikingen, en is gebaseerd op de Heimskringla, een
cyclus Oudnoorse liederen uit de negende eeuw.
In jouw plaats Sofie Sarenbrant 2013-04-02 Het is al
zestien jaar geleden dat Agnes werd ontvoerd in het
vakantiedorp Brantevik, waar ze werd opgesloten in
een donkere kelder en haar baby af moest staan na de
geboorte. Tegenwoordig leidt Agnes met haar man
Tobbe en dochter Nicole een schijnbaar rustig
familieleven in Bromma. Maar ze kan haar zoon Adam,
zoals hij genoemd zou worden, niet vergeten. De man
die haar haar pasgeboren baby afnam, zit zijn straf in
de gevangenis uit. De vrouw die hem hielp en het kind
zijn nooit gevonden. Dan verdwijnt Agnes opnieuw.
Nicole keert terug naar Brantevik om te achterhalen
wat er is gebeurd met haar moeder en haar broer.
Maar dat brengt ook haar leven in gevaar.
Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan 2015-10-27
Een heerlijk feelgoodverhaal van USA Today
Bestsellerauteur Sarah Morgan. 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. Skiinstructeur 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...
Schuilplaats Linda Jansma 2013-10-03 Mayke en Han
zijn pleegouders van zes kinderen en wonen in een
grote boerderij in Friesland. Als hen gevraagd wordt
crisisopvang te bieden aan drie zusjes bedenken ze
zich geen moment en nemen de meisjes liefdevol in
huis. Al snel merkt Mayke dat er iets aan de hand is
met de 14-jarige Nikki en krijgt ze het vermoeden dat
er veel meer speelt dan een uithuisplaatsing van drie
mishandelde kinderen. Dan verdwijnt één van de
andere pleegkinderen. Wat is er met hem gebeurd?
Hebben de zusjes er iets mee te maken?
The Compact Edition of the Oxford English Dictionary:
Complete Text Reproduced Micrographically: P-Z,
Supplement and bibliography 1971 Micrographic
reproduction of the 13 volume Oxford English

dictionary published in 1933.
Smaakt naar meer Sergio Herman 2020-10-27 Sergio
Herman maakte een wereldreis om zijn culinaire
kennis uit te breiden. Samen met Axel Daeseleire, die
even gepassioneerd is over vreemde culturen en
producten, ging hij op avontuur. Met 'eten' als
universele taal verkenden ze verschillende regio's over
de hele wereld. Dit boek is het resultaat van die
tournee: aan de hand van 30 streekgebonden
gerechten en tal van culinaire verhalen neemt Sergio
je mee op culinaire wereldreis. Van de rijkelijke
banketten van de maharadja in India tot de streetfood
van Mexico-Stad.
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 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...
Keto in 15 minuten - Mediterraans Julie Van den
Kerchove 2021-03-16 Combineer de
gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet met
de kracht van gezonde vetten Meer dan 70
eenvoudige gerechten, klaar in 15 minuten Met uniek
Super Verbrander Plan om je natuurlijke
vetverbranding te activeren Elke dag met volle teugen
genieten van veel verse groenten, fruit en het beste
wat de zee te bieden heeft, is de sleutel tot een lang,
gezond en gelukkig leven. In haar nieuwe boek Keto in
15 minuten Mediterraan toont bestsellerauteur Julie
Van den Kerchove hoe je de unieke
gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet
combineert met de kracht van gezonde vetten voor
meer energie, een vlottere vetverbranding en een
sterker immuunsysteem. Met 21 gedetailleerde
dagmenu's (met boodschappenlijstjes en meal
preptips) om je natuurlijke vetverbranding te activeren
en van de low carbkeuken een duurzame, flexibele
levensstijl te maken. De 70 mediterrane gerechten
bereid je in minder dan 15 minuten en zijn gluten- en
granenvrij, suikervrij, grotendeels lactosevrij en een
combinatie van vegan, vegetarisch, vis en gevogelte.
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 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?
Strafkind. Gevangen bij de nonnen Wieke Hart 2020 In
de katholieke opvanghuizen van de Zusters van de
Goede Herder werden tientallen jaren lang duizenden
meisjes afgebeuld. Dag in, dag uit verrichtten ze
dwangarbeid in wasserijen en naaiateliers in
Zoeterwoude, Tilburg, Velp en Almelo. Praten was
verboden. Vluchten werd afgestraft. Het laatste
opvanghuis werd in 1972 gesloten. In Ierland werden
in een klooster van dezelfde zusterorde 797 lijken van
kinderen gevonden. 0Het eerste deel van 'Strafkind' is
een aangrijpend, psychologisch verhaal over het leven
van zo?n meisje, geschreven door Wieke Hart. Het
tweede deel door Maria Genova, bevat de historische
feiten hoe de katholieke kerk deze kwalijke zaken zo

lang geheim wist te houden. Veel slachtoffers vertellen
voor het eerst de schrijnende verhalen die ze zelfs hun
eigen familie nooit kwijt wilden. Jonge meisjes werden
voor het minste geringste in een donkere cel
opgesloten of moesten hun eigen braaksel opeten.
0De meeste Nederlanders weten nog niets over het
bestaan van de wasfabrieken. Op dit moment
verenigen de slachtoffers zich om compensatie te
eisen voor hun kapotgemaakte jeugd. Voor het eerst
onthult een boek wat er bij de nonnen gebeurde.
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 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
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
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.
Pleidooi tegen enthousiasme Coen Simon 2020-02-27
'Wij zijn geen doemdenkers. Echt niet. No fucking
way.' Hoe hartstochtelijk we ook pleiten voor een
betere wereld, we kunnen niet ontkennen dat naast
geestdrift vooral onmacht domineert. Voor het eerst in

de geschiedenis heeft het nihilisme echt wortel
geschoten. Iedereen kan alles geloven, zonder buiten
de boot te vallen. Want wat je ook bent, antivaxxer,
klimaatontkenner, marxist of neoliberaal, je hebt altijd
genoeg volgers in je bubbel. Niet de waarheid, maar
het enthousiasme is het overtuigingsmiddel. 'Mensen
kopen niet wat jij doet, maar waarom je het doet,' is het
motto van een TED Talk met meer dan 46 miljoen
views. En zo is het, we laten ons liever dan door de
feiten overtuigen door ideas worth spreading. Coen
Simon waarschuwt voor de gevolgen van deze
geestdrift, die zo gemakkelijk zonder feiten kan. Want
terwijl enthousiasme viraal gaat, ligt de waarheid in het
midden - ergens tussen glutenvrije onzin en feitenvrije
bullshit.
d3Zusjes / druk 1 Ina Enssr (pseud. van J.K. van
Raffe.) 2009-04 De zoektocht van een
onderzoeksjournaliste naar een man die is verdwenen
tijdens zijn hobby, schatzoeken via GPS, leidt tot
gevaarlijke tochten door een letterlijke en figuurlijke
duisternis.
Man man man, het boek Domien Verschuuren 202010-27 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
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 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...
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 met autisme, gaat
Zondagsleven over je eigen weg vinden en trouw
blijven aan wie je bent.
Opgewekt naar de eindstreep Hendrik Groen 2020-1103 Het allerlaatste dagboek van Hendrik Groen, de
meest geliefde bejaarde van Nederland Voor iedereen
die wil weten hoe het met Hendrik Groen gaat na zijn
eerdere dagboeken Met de eerste twee dagboeken is

Hendrik Groen tweevoudig winnaar van de NS
Publieksprijs Van de boeken van Hendrik Groen zijn
meer dan 900.000 exemplaren verkocht in Nederland
en Vlaanderen en hij is vertaald in 36 landen De tvseries van de dagboeken trokken wekelijks gemiddeld
meer dan 2 miljoen kijkers ‘Overtuigend en
ontroerend.’ NRC Handelsblad 'Vol humor en tragiek.'
Algemeen Dagblad Vanwege de sluiting van het
verzorgingshuis in Amsterdam-Noord is Hendrik Groen
overgeplaatst naar Bergen aan Zee. De Oud-MaarNiet-Dood-club is uit elkaar gevallen. Af en toe is er
een Omanido-reünie waarbij het ouderwets gezellig
wordt en de drank ruimhartig vloeit, maar verder is er
niet veel meer om naar uit te kijken. Hendrik moet
constateren dat de tijd niet meer zo mild voor hem is:
hij wordt steeds vergeetachtiger en begint het
overzicht te verliezen. Dat levert het nodige gestuntel
op. Hij besluit opnieuw een dagboek bij te gaan
houden in een poging weer wat meer grip op de
werkelijkheid te krijgen. En anders kan hij er in ieder
geval nog eens nalezen wat hij allemaal vergeten is.
Het leven wordt er niet aangenamer op als ook in
Bergen aan Zee het coronavirus alles op zijn kop zet.
En helaas is er geen Evert meer om er foute grappen
over te maken, al doet de voorheen zo brave Hendrik
zijn best om zijn vriend hierin te evenaren. Gelukkig
heeft hij nog drie trouwe vrienden over om hem op het
rechte pad te houden: Leonie (88), Frida (10) en
Juffrouw Jansen (4). Die laatste is zijn hond, het

afscheidscadeau van Evert. Samen met deze
bondgenoten sleept Hendrik zich opgewekt naar de
eindstreep.
De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De
wereldwijde corona-pandemie is een geweldige,
unieke opportuniteit, die we met beide handen moeten
grijpen." Dat is de opmerkelijke boodschap van Karel
Vinck, gewezen topmanager, die talrijke grote
bedrijven door een zware crisis heeft gehaald. Zo'n
crisis is (levens-)bedreigend, maar schept tegelijk
uitzonderlijk kansen. De zekerheden verdwijnen, de
bestaande orde staat op losse schroeven, structuren
worden vloeibaar. Het is een uitgelezen moment om
cruciale verbeteringen door te voeren, om stappen te
zetten naar een betere wereld. Een wereld die beter
functioneert. Rechtvaardiger, duurzamer. In dit
hoopvolle, ambitieuze boek nodigt Karel Vinck samen
met VRT-journalist Wim Van den Eynde tientallen
mensen uit om hierover na te denken. Hoe moeten we
onze economische relance organiseren? Hoe bereiken
we een wezenlijke politieke vernieuwing? Zijn er
manieren om Europa te versterken? Hoe moeten we
onze relatie met Congo en Afrika herdenken? Kunnen
steden een rol spelen in onze democratische
samenleving? Hoe overwinnen we mentaal deze crisis?
Als van jou houden verkeerd E. L. Todd 2020-07-09
Cayson en Skye genieten van hun geluk tijdens de
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. 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?
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 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.
Het reservaat Hein Wybrand 1971
De ingebeelde erfgenaam en voogd; of, De gestrafte
baatzugtigheid Gysbert Tysens 17??
Het Schilder Boeck Carel van Mander 1617
Nu ik je zie Merlijn Kamerling 2020-09-11 De
bijzondere zoektocht van Merlijn Kamerling naar zijn
vader, nu in midprice Het leven en de dood van
Antonie Kamerling staan bij miljoenen mensen in het
geheugen gegrift. Maar zijn zoon Merlijn weet
helemaal niet zo veel van zijn vader. Sinds zijn dood
heeft Merlijn nooit een aflevering van GTST bekeken,
geen films van zijn vader opgezet of interviews
gelezen. Hij wilde het niet en hij kon het misschien ook
wel niet. Inmiddels is Merlijn begin twintig en voor hem
voelt het soms alsof ook zijn eigen leven op een
bepaalde manier stil is blijven staan en hij denkt dat
dat iets met zijn vader te maken kan hebben. Voor het

eerst gaat Merlijn daarom echt op zoek naar wie
Antonie was. Merlijn bezoekt familieleden en vrienden
die hij hiervoor altijd uit de weg ging. Hij praat met ze
over Antonie, wat hij wilde, waarin ze op elkaar lijken.
Wat weten zij van Antonie, van zijn depressies? En
kunnen ze Merlijn helpen aan meer mooie
herinneringen aan zijn vader? En wat vertelde hij in
interviews? Hoe klinkt zijn stem? Kortom, in Nu ik je
zie gaat Merlijn op zoek naar antwoorden in alles wat
zijn vader heeft nagelaten. In de pers ‘Tien jaar na zijn
vaders dood durfde Merlijn op zoek te gaan: naar wie
zijn vader eigenlijk was en uiteindelijk naar zichzelf,
wat ontzettend moeilijk en ontzettend moedig is. Want
als je zo’n zware stap durft te nemen kun je door met
het leven.’ Isa Hoes ‘Als hij aan het slot het graf van
zijn vader op Zorgvlied bezoekt, komt hij tot een
prachtige verzoening: “Ik zag mijn vader en ik zie
mezelf.”’ NRC Handelsblad ‘Onthutsend eerlijk.’ De
Telegraaf
Kerst Amigurumi: 5 Haakpatronen Sayjai
Thawornsupacharoen 2016-12-16 Haakpatroon voor 4
Kerstmis poppetjes: de Kerstman, een sneeuwman,
een elf en gingerbread man. Plus een kerstboom. De
popjes zijn 7 cm hoog, zonder de muts. Een
basiskennis van haken is vereist om dit haakpatroon te
kunnen lezen. Benodigde materialen: - No 2. garen
(Fijn, 240-300m/ 100g), merk: DMC Petra No.3; - DMC
Lumina Metallic Haakgaren Gold L3821 : een klein
beetje garen voor de Kerstboom slinger; - 3,00 mm

haaknaald; - 4,00 mm haaknaald; - Stop naald; Spelden; - 4 paar 6 mm veiligheidsogen; - Polyester
vulling = 40 g; - 25 mm houten ster knoop; Goudkleurige permanente metallic marker; Polystyrene styrofoam kegel - 15 cm hoog met een
basis diameter van 6 cm. Deze materialen zijn niet
inbegrepen. p.s. e-books kunnen niet afgedrukt
worden. U kunt dit patroon op uw e-reader of tablet
lezen.
Mnemosyne, mengelingen voor wetenschappen en
fraaije letteren verzameld door H.W. Tydeman en N.G.
van Kampen. Stuk 1-10 Mnemosyne 1817
Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De
inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit Bridgerton ‘Het
antwoord op Downton Abbey, maar vele malen
kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf Londen,
1820. Rijkdom, lust en verraad zijn aan de orde van de
dag in negentiende-eeuws Engeland. En de familie
Bridgerton staat altijd vooraan. Francesca Bridgerton
ontmoette Michael Sterling, Londens beruchtste
rokkenjager, tijdens een diner. In elk leven doet zich
een beslissend moment voor waarna je weet dat niets
ooit meer hetzelfde zal zijn. Voor Michael was het dat
moment: de seconde dat hij oog in oog kwam te staan
met Francesca. Het was een wonder dat hij zich
staande wist te houden, zo diep was hij getroffen door
haar schoonheid. Helaas vond het diner in kwestie
plaats op de avond voorafgaand aan Francesca’s
huwelijk – met Michaels neef. Maar dat was toen. Nu

is Michael meneer de graaf, en Francesca is weer vrij.
Helaas ziet zij in hem nog steeds niets meer dan een
goede vriend en vertrouweling. Durft Michael hun
vriendschap op het spel te zetten door haar zijn ware
gevoelens te tonen? De pers over de Familie
Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend bingemateriaal gebaseerd de populaire historische romans
van Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend populaire
kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de Bridgerton
boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw ‘Julia
Quinn is de moderne Jane Austen.’ Seattle Woman
De jonge Vermeer Edwin Buijsen 2010 Overzicht in
woord en beeld van het vroege werk van de
Nederlandse schilder Johannes Vermeer (1632-1675).
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, 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?
Toneelwerken Jan Vos 1975
De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23 Tegen
de wensen van zijn halfzus Kitty Deverill in, verkoopt
JP Deverill het familiekasteel aan een grote
hotelketen. Ook nodigt hij de jonge Margot Hart als
gastschrijver uit om op het landgoed te komen logeren.
Margot werkt aan een boek over de geschiedenis van
de familie Deverill en JP ziet dat boek als de ideale
manier om zijn rekeningen met enkele familieleden te
vereffenen. JP’s zoon Colm kan zich allerminst vinden
in de plannen van zijn vader. Hij heeft na de scheiding
van zijn ouders alle contact met zijn vader verbroken,
maar nu JP van plan is de vuile was over de familie
buiten te hangen, voelt Colm zich geroepen om in
actie te komen. Zelfs als hij daarvoor de degens moet
kruisen met de charmante en onafhankelijke Margot.
In de pers ‘Net als in de voorgaande romans van de
auteur is de stijl van het boek meeslepend, ontroerend
en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk boek om met
regenachtige dagen op de bank onder een dekentje
met een kop thee te lezen en absoluut een aanrader
voor iedereen!’ ***** Chicklit.nl ‘Montefiore doet je
vergeten waar en met wie je bent.’ Libelle
De rat van Amsterdam Pieter Waterdrinker 2020-07-14

In De rat van Amsterdam vertelt de 42-jarige Ruben
Katz vanuit een Nederlandse gevangeniscel over zijn
leven. Met vervalste Joodse identiteitspapieren wil het
gezin Katz in 1990 de hoofdstad van de
Sovjetrepubliek Letland verruilen voor Tel Aviv, maar
blijft uiteindelijk hangen in Amsterdam. Terwijl moeder
het verdriet om hun in Riga begraven dochter Liza
nauwelijks te boven komt en steeds verder wegkwijnt,
proberen vader en zoon Katz ieder op hun eigen
manier zo snel mogelijk te integreren. Vader Katz
begint een instituut voor Duitse taal- en letterkunde,
terwijl Ruben Katz na zijn rechtenstudie voor de
Nationale Armenloterij gaat werken, een filantropisch
rattenbolwerk. Zijn obsessie voor Phaedra, een
borderline-achtig meisje en dochter van de puissant
rijke loterijbaas, voert Ruben Katz uiteindelijk naar het
moderne Rusland, waar hij lid wordt van het ‘Siberisch
Front’, een schimmige organisatie van Europeanen die
Moskou verkiezen boven Brussel.
De dochter van de President James Patterson 202106-07 Met details die alleen een president kan weten
'Een geslaagde politieke thriller. Biedt 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 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
Veroverd door leugens Ella Miles 2021-06-22 USA
Today Bestsellerauteur Ella Miles brengt lezers een
nieuwe, intense serie vol dark romance. Ik werd
gekidnapt. Ontvoerd door een jongen waarvan ik dacht
te houden. Hij verkocht me alsof ik een ding was. Zijn
bezit. Drie jaar lang wist ik te overleven. De pijn. De
marteling. Maar ik hield vol. Ik was sterk, vastbesloten
en ving de klappen op. Tot de dag dat ik brak. En juist
dat zorgde voor mijn vrijheid. Ik had moeten
wegrennen, opnieuw moeten beginnen. In plaats
daarvan keerde ik terug. Om de man te vinden die me
had verkocht.
Race tegen de klok Jo Claes 2021-05-04 Bij het begin
van het nieuwe academiejaar krijgt hoofdinspecteur
Thomas Berg een bizarre brief. Daarin eist de

anonieme afzender dat het aantal buitenlandse
studenten aan de Leuvense universiteit drastisch moet
verminderen. Om die eis kracht bij te zetten, zal hij drie
studenten van vreemde origine opsluiten in een ruimte
met een beperkte hoeveelheid zuurstof, maar omdat
hij slachtoffers wil vermijden, belooft hij de politie
aanwijzingen te geven om de studenten te redden.
Een misplaatste grap, denkt iedereen. Tot Berg een
sms’je krijgt met de locatie van de eerste ontvoerde
student. De boodschap is echter zo geformuleerd dat
niemand er iets van begrijpt. Grap of geen grap, Berg
heeft geen andere keus dan te proberen om het
raadsel op tijd op te lossen. De race tegen de klok is
begonnen.
Onvoorwaardelijk Vi Keeland 2021-06-10 Steamy
romance van de populaire auteurs Vi Keeland en
Penelope Ward. Aubrey wil alles achter zich laten en
opnieuw beginnen. Nieuwe stad, nieuw huis, nieuwe
baan – ze heeft alles geregeld. Maar een lekke band
haalt haar plannen overhoop. Gelukkig is daar
Chance, een erg knappe (en ietwat arrogante)
Australische man. Hij weet niet alleen Aubreys auto
weer op de weg te krijgen, maar hij haalt haar ook over
om de rest van de reis samen af te leggen. Ze leren
elkaar steeds beter kennen en vinden elkaar duidelijk
erg aantrekkelijk, maar Aubrey voelt dat Chance haar
op afstand wil houden. Ze komt er maar niet achter
wat er precies aan de hand is. Wat heeft Chance te
verbergen? De boeken van Vi Keeland en Penelope

Ward zijn wereldwijde bestsellers. Samen schreven ze
heerlijke romans als onder andere Onweerstaanbaar
en Onuitstaanbaark. Vi Keeland schrijft solo ook
romans. In Nederland en België lazen en luisterden al
meer dan 25.000 lezers haar verslavende dirty office
romance De baas.
Slaaf kindje slaaf Dolf Verroen 2006 Maria (ik-figuur)
krijgt op haar twaalfde verjaardag een jonge slaaf
cadeau. Zij kan met hem doen en laten wat ze wil.
Vanaf ca. 10 jaar.
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