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Lou zit vast in een verstikkend huwelijk. Ze spreekt
haar beste vriendin niet meer, negeert de
avontuurtjes van haar man en zet elke avond braaf
het eten op tafel. Zelfs haar verlangen naar een kind
is door haar man in de kiem gesmoord. Maar als ze
op een dag een artikel leest over het opruimen van
je huis, beseft ze dat het tijd wordt voor een
voorjaarsschoonmaak. Lou komt al snel tot de
conclusie dat de wrakstukken van haar leven nooit
zullen passen in een rol vuilniszakken - ze zal groter
moeten denken. Daarom roept ze de hulp in van
Tom Broom, de plaatselijke verhuurder van
afvalcontainers. Als hij de container persoonlijk af
komt leveren, nemen Lou's lentekriebels pas echt
een vlucht... Milly Johnson woont met haar man en
twee kinderen in Engeland. Ze schrijft daar aan haar
nieuwe roman, Zomervlinders. 'Het perfecte boek om
te lezen voor het slapengaan, tijdens je vakantie of
een middagje op de bank.' Vrouw.nl 'Heerlijke
roman.' Vriendin
Vlak voor Earth Day wordt er ingebroken bij de
elektriciteitscentrale van New York. Niet lang daarna
komen er stroomstoten uit willekeurige
stopcontacten. Ze kosten iedereen die in de buurt
staat het leven en kunnen op elk moment opduiken,
overal... Lincoln Rhyme en Amelia Sachs zijn
koortsachtig op zoek naar de daders. Gaat het om
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eco-terroristen, een gefrustreerde werknemer van de
centrale of een gestoorde maniak die alleen
opereert? Het onderzoek wordt echter
gedwarsboomd door het plotselinge opduiken van
Rhymes oude aartsvijand de Klokkenmaker.
Kinesica-expert Kathryn Dance is naar hem op jacht
in Mexico. Maar de Klokkenmaker heeft een doelwit
voor ogen en het is slechts een kwestie van tijd voor
hij zal toeslaan...
Philip Kerr staat op eenzame hoogte met John le
Carré Historische thriller van topklasse waarin het
privéverblijf van Hitler centraal staat 1956 Bernie
Gunther is op de vlucht. Erich Mielke, hoofd van de
Oost-Duitse Stasi, had hem opgedragen een kennis
te vergiftigen, maar zijn geweten heeft het gewonnen
van zijn missie. Nu moet hij Mielke telkens een stap
voor zijn om in leven te blijven. De man die hem
moet binnenbrengen is een ex-collega en Bernie
moet automatisch denken aan de laatste klus die ze
samen hebben geklaard. In 1939 werden ze door
Reinhard Heydrich op Hitlers verblijf de Berghof
ontboden om een moord op te lossen. Als de Führer
erachter zou komen dat zijn huis een plaats delict
was, zouden de consequenties levensgroot zijn.
Hoewel er meerdere landen en zeventien jaar zitten
tussen de moord in de Berghof en zijn huidige
hachelijke situatie, leiden de twee situaties tot
misschien wel Bernies vreemdste lotgevallen tot nu
toe. Want Bernie zal moeten erkennen dat hij nog
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ongedane zaken heeft in zijn vaderland. De pers
over de boeken van Philip Kerr: ‘Het historische
perspectief, gecombineerd met de altijd heerlijk
fulminerende Bernie Gunther en de excellente stijl
van Kerr maken zijn boeken zo goed.’ Het Parool
‘Terecht de hemel in geprezen.’ de Volkskrant
‘Kerr stijgt in de Gunther-reeks ver boven de
gemiddelde thrillerschrijver uit.’ VN Detective en
Thrillergids ‘Philip Kerr schrijft de beste
crimeboeken ter wereld.’ The Daily Beast
De moeder is gestorven, haar huis moet leeg... Het
zijn vooral de gewone, alledaagse, met betekenis
geladen voorwerpen die bij haar zoon de
herinneringen op gang brengen. Een
boodschappentas, een kookboek of een bril gaan
functioneren als grillige gidsen naar een
gereformeerde jeugd in de jaren vijftig en naar een
kindertijd die bepaald werd door ziekte en dood. Pas
na het onherroepelijk leegmaken van de vertrekken
waarin hij zijn jeugd en zijn moeder haar laatste
dagen sleet; komt hij tot iets als een vergelijk tussen
de benauwdheid van toen en het nagekomen begrip
van iemand die, zelf gezegend met kinderen, zo
goed en zo kwaad als het ging volwassen is
geworden. 'Een geschiedenis zo hilarisch en tegelijk
ontroerend dat je bij het lezen voortdurend de tranen
uit je ogen aan het vegen bent.' - Doeschka Meijsing
in Elsevier
De 27-jarige Joanna Kurtz heeft veel bruiloften
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meegemaakt, maar nooit een als de bruid zelf. Ze
droomt ervan schrijfster te worden, maar zoiets is
ongehoord in de Lancaster County gemeenschap.
Haar verhalen zijn niet haar enige geheim. Ze heeft
een beau, Eben, die haar van veraf het hof maakt.
Zelfs haar zusje Cora, die zelf aanbidders in
overvloed heeft, weet er niets van. Het is maar de
vraag of ze ooit samen zullen zijn, want Eben moet
de boerderij van zijn ouders in Indiana overnemen.
Er zijn dingen die je liever niet wilt zien Alex Connor
is op de vlucht voor herinneringen aan de dood. Na
de zelfmoord van zijn vrouw is hij door Europa gaan
reizen, niet in staat zijn oude leven weer op te
pakken. Maar als zijn beste vriendin Sarah vermoord
wordt en haar lichaam onvindbaar blijkt, keert Alex
onmiddellijk terug om haar te zoeken. Paul Kearney
leidt het politieonderzoek. Hij jaagt op een
moordenaar die vrouwen ontvoert en ze langzaam
leeg laat bloeden. De lichamen worden echter niet
altijd gevonden. In hun zoektocht komen Alex en
Kearney op plekken waar geen normale regels
gelden. Plekken waar mensen er alles voor over
hebben om de sensatie van de dood te ervaren.
Na een nare scheiding heeft Tara Kendall haar baan
opgezegd om in Parable een carrière te beginnen
als kippenboerin. Haar boerderijtje is een waar
paradijs, en tussen de kakelende kippen komt ze
helemaal tot rust. Alleen de roestige trailer aan de
overkant is haar een doorn in het oog. Net als de
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bewoner, de irritant zelfverzekerde cowboy-sheriff
met wie ze al een paar keer een aanvaring heeft
gehad. En aan wie ze op een of andere manier
telkens moet denken. Het hoofd van sheriff Boone
Taylor staat niet naar romantiek. Al helemaal niet nu
zijn twee zoontjes, die sinds het overlijden van zijn
vrouw door zijn zus werden opgevoed, weer bij hem
komen wonen. Het is dus te gek voor woorden dat
zo'n stoere vent als hij geen woord kan uitbrengen
als hij zijn nieuwe buurvrouw tegenkomt! Hij besluit
haar zoveel mogelijk te mijden. Maar dan wordt hij
weggeroepen voor een noodgeval, en is Tara de
enige die hij kan vragen op de jongens te passen...
Iedereen kent het beroemde verhaal van Scarlett
O’Hara en haar Rhett. Gejaagd door de wind verscheen
voor het eerst in 1936, en werd daarna miljoenen keren
verkocht. Iedereen kent natuurlijk ook Mammy (geboren
Ruth), Scarlett’s trouwe bediende. In dit boek, waarin
het leven van Mammy centraal staat, lezen we wat er
gebeurde vóór Gejaagd door de wind begint. Op het
Caribische eiland Santo Domingo, een eiland dat wordt
verteerd door een revolutie, is er na een heftig gevecht
maar één overlevende: een klein meisje. Twee Franse
immigranten ontfermen zich over haar, en nemen het
mooie donkere kind mee naar het stadje Savannah in
het zuiden van de VS. Dit is het meeslepende verhaal
van het leven van Ruth, dat wordt beheerst door haar
strenge meesteres Scarlett. Met vallen en opstaan groeit
Ruth op tot Mammy, een trotse slavin en een sterke
vrouw die zelf nooit vrijheid heeft gekend. De reis van
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Ruth is een levendig, indringend portret van drie
generaties opmerkelijke vrouwen tegen de achtergrond
van Amerika in de negentiende eeuw.
Mississippi, 1929. Millie Reynolds groeit op tijdens de
crisisjaren. Ze wil niets liever dan ontsnappen aan haar
ellendige bestaan: een gewelddadige vader en een
moeder die haar verwaarloost. Vastbesloten gaat ze op
zoek naar een plaats waar ze zich echt thuisvoelt. Dan
ontdekt Millie de sleutel van een kist die verrassende
geheimen uit vorige generaties van haar eigen familie
onthult. Wanneer haar leven een tragische wending
neemt, kan Millie dankzij de mysterieuze inhoud van
deze kist eindelijk de langdurige vicieuze cirkel van
waanzin en mishandeling in haar familie doorbreken.
Door dit alles heen ondergaat Millie de ontroerende
ervaring van haar eerste liefde. Tegelijkertijd wordt haar
vertrouwen op God op de proef gesteld. Zal Millie dankzij
de kracht van vergeving uiteindelijk de weg vinden naar
echte vrijheid?
Amanda Rosenbloom, eigenares van kledingboetiek
Astor Place Vintage, krijgt van een oude dame een grote
kist vol kleding aangeboden. Een routineklus, zo lijkt. Tot
ze een ingenaaid dagboek vindt dat het leven onthult
van Olive Westcott, een jonge vrouw die in 1907 vanuit
de provincie naar New York verhuisde en ervan droomde
kledinginkoper bij een groot warenhuis te worden.
Naarmate Amanda meer leest over Olive, ontdekt ze dat
haar leven en dat van Olive veel meer met elkaar
verweven zijn dan ze had kunnen denken. Met De
vintagewinkel schetst Stephanie Lehmann een
hartverwarmend boek geschreven dat je laat wegdromen
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naar het New York van 100 jaar terug, waarin ze een
vooruitstrevende jonge vrouw portretteert, die tegen de
normen en waarden van haar tijd durfde in te gaan.
Onder de hoede en leiding van Cooper, de dodelijkste
van Rowans agenten, beginnen Max McDaniels en
David Menlo aan een zoektocht naar het Boek van
Thoth. Het moet uit handen blijven van de demon
Astaroth, die anders zijn geheimen met gruwelijke
gevolgen zou ontrafelen. Nu Astaroth na eeuwen van
gevangenschap weer vrij is, is de wereld buiten de
poorten van Rowan toch al vijandig: schimmige wezens
krassen aan ramen, sluimerende rivaliteit wordt nieuw
leven ingeblazen, en de ene regering na de andere komt
ten val. Ver van huis, gevangen achter vijandelijke linies,
trekken Max en zijn medestanders Europa door, dalen af
in de legendarische Frankfurter Werkplaats, banen zich
onverschrokken een weg door de warrige uithoeken van
het Zwarte Woud, en verdwijnen achter de sluiers van
onze wereld.
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
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
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onthuld, en worden harten gebroken of juist geheeld.
Kan ware liefde alles overwinnen?
Contains general information for technicians on the
specifications, MIL resetting and DTC retrieval,
accessory drive belts, timing belts, brakes, oxygen
sensors, electric cooling fans, and heater cores of twentyone types of import cars.
Wat doe je als je vriend zó'n lekker ding is dat je bijna
niet kunt geloven dat hij gek is op jou! Isa en Ruben zijn
stapelverliefd en kunnen hun geluk niet op nu ze gaan
samenwonen. En Isa is eindelijk een beetje gewend aan
het idee dat Rubens waanzinnig aantrekkelijke
verschijning nu echt 'bij haar' hoort. Maar dan gaat
Ruben samenwerken met zijn knappe ex-vriendin en
maakt Isa steeds langere dagen in de
dierenartsenpraktijk. Ze leert veel van haar nieuwe baas
Hugo die haar bij een ingewikkelde operatie betrekt.
Ruben en Isa zien elkaar alleen nog als ze 's avonds bij
elkaar in bed ploffen en zo krijgt jaloezie de overhand. Is
hun relatie bestand tegen opdringerige collega's? En
wanneer durft Isa nou eindelijk eens honderd procent
zichzelf te zijn bij Ruben?
Kiezel, een paranormaal begaafde jongen, moet vanuit
een beschermde omgeving naar de stad vluchten en
raakt aan drugs verslaafd.
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
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exemplaren verkocht in Nederland en Vlaanderen en hij
is vertaald in 36 landen De tv-series 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-Maar-Niet-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.
Een terroristische aanslag dreigt. The CIA, FBI en
Defensie staan machteloos: het komt aan op de Special
Forces. Een onduidelijke video leidt de eenheid door
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Azië naar Egypte waar een brute aanslag een
commando doodt. Pike Logan en zijn partner Jennifer
Hill worden tot het uiterste op de proef gesteld. De twee
terroristische organisaties waar ze het tegen op moeten
nemen blijken van ondergeschikt belang als een wapen
van ongekende grootte wordt ingezet om Amerikaans
grondgebied aan te vallen. De Taskforce, het geheime
wapen van Amerika, krijgt maar één kans om de
onbekende vijand uit te schakelen.
Een Duitse toerist in Amsterdam wordt bedreigd door
een jongeman met een besmette injectiespuit. De politie
kan ingrijpen en brengt de arrestant op het bureau
Warmoesstraat. Rechercheur De Cock en zijn assistent
Vledder lijken met een alledaagse misdaad te maken te
hebben, maar alras treden er complicaties op. In een
bouwvallig pand in het hartje van Amsterdam wordt een
jonge vrouw vermoord aangetroffen. Zij had een relatie
met de arrestant. Daarna volgen de gebeurtenissen
elkaar snel op, waarbij de angst voor en het dreigen met
aids de rode draden vormen. En om de haverklap
worden de politiemensen op het verkeerde been gezet.
De oplossing van de misdaad is even onverwachts als
tragisch. Een deel van de oplossing houdt De Cock
verborgen voor zijn superieuren en zijn assistent. Uit
mededogen.
Amigurumi zijn schattige, in het rond gehaakte knuffeltjes
die in Japan razend populair zijn. Ook bij ons groeit het
aantal liefhebbers elke dag. Joke, een grafisch
vormgeefster met een voorliefde voor haken, verzamelt
sinds 2011 de mooiste patronen van over de hele wereld
op haar website www.amigurumipatterns.net. Met meer
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dan 60.000 fans is die uitgegroeid tot een ware
community en een verzamelplek waar haakliefhebbers
en ontwerpers elkaar treffen en tips en patronen
uitwisselen. Na het overweldigende succes van haar
eerste boekje kriebelde het bij Joke om voor een tweede
keer op zoek te gaan naar de meest onweerstaanbare
beestjes om zelf te haken. En ze heeft ze gevonden: dit
boek biedt opnieuw een verzameling van 15 patronen
van 12 designers, vrij eenvoudig zelf te maken, volledig
aan je eigen voorkeur aan te passen en leuk om te
verzamelen of cadeau te doen. Met patronen voor
beginners en gevorderden: na een korte introductie tot
de verschillende steken en technieken kan je meteen
aan de slag. Haken goes 3D met amigurumi, een ideale
ontspanning voor elk moment.
Het vervolg op Hoorntjes, hamburgers en harige billen
Zondag 17 juli Dit twee-vriendjes-voor-de-prijs-voor-éénscenario staat niet in Muttis Zo wordt iedere sufkop
verliefd op je. 7.55 Dit betekent wel dat ik altijd en overal
op mijn qui-vive moet zijn qua schoonheid en glamour.
Een van mijn vriendjes zou wel eens zo zoenlustig
kunnen zijn dat hij bij het krieken van de dag al
hiernaartoe komt geracet. Dan moet ik voorbereid zijn.
Maar niemand mag het weten. Ik moet glamour
uitstralen, maar dan op een natuurlijke ik-kom-net-uitbed-manier. Dussss, een piepklein beetje foundation,
een vleugje poeder, lippenstift, mascara en een ietsje
eyeliner. 8.00 uur Goed, wat moet ik aan? Nachtkleding
of dagkleding? 8.01 uur Geen Teletubbies-pyama, dat is
een ding dat zeker is. 8.06 uur Spijkerrokje en een tshirt? Yep. Georgia heeft eeuwen gewacht tot er een
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vriendje langskwam en nu heeft ze er twee tegelijk:
Robbie de Oorspronkelijke SeksGod en Masimo, de
Italiaanse zanger en Liefdesgod. Wie van de twee gaat
het worden?
Holly’s wereld komt op zijn kop te staan als haar dochter
Angie vertelt dat de klas van P.J., haar broertje, in
gijzeling is genomen. "Hij heeft een revolver. Hij heeft
P.J. en hij heeft een revolver." Wie is die gewapende
man? Al gauw gaan er wilde geruchten rond over de
dader in het kleine dorpje Broken Branch... Was het de
ontslagen leraar? Of de eenzame vader? De
dertienjarige Angie kan niet stilzitten en besluit haar
eigen leven op het spel te zetten om haar broertje P.J. te
redden. Heeft haar dappere missie kans van slagen?
Ontdek het in de bloedstollende thriller ‘Broer’ van
Heather Gudenkauf. Heather Gudenkauf is een
Amerikaanse New York Times-bestsellerauteur. Ze is
wereldwijd bekend geworden door de internationale
bestsellers ‘Broer’, ‘Voor mijn zusje’ en ‘In stilte
gehuld’, waarvan de laatste genomineerd werd voor de
Edgar Award en de Goodreads Best Fiction Award. Door
haar spannende thrillers is ze bovendien verkozen tot
USA Today Bestselling Author. Heather woont in Iowa
met haar familie.
‘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
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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
Carlo Franconi. Een van de topkoks van Italië, een
wonder van talent, vakmanschap en charme. Als hij
kookt, is het alsof hij de liefde bedrijft. Als hij spreekt, is
zijn stem een streling die de verrukkelijkste visioenen
oproept... Juliet Trent heeft het allemaal al vaak gehoord,
en ze wil het ook best geloven, maar onder de indruk is
ze niet. Als publiciteitsagent is ze meer geïnteresseerd in
het boek dat de man heeft geschreven en dat een
bestseller belooft te worden. En in het feit dat die
beroemde charme van hem mooi van pas kan komen
tijdens de promotietournee waarop ze hem moet
begeleiden. Niets verkoopt immers zo goed als seks!
Chilton's Import Auto Service Manual
Washington, een tienjarige Braziliaanse zwerver, heeft
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de grootste moeite om op straat in leven te blijven.
Familiegeheimen - het slot van een trilogie, samen met
Judas en Dagboek van een getuige - is een pleidooi voor
een bestaan dat niet bepaald wordt door anderen. Een
leven waarin Astrid Holleeder het heft in eigen hand
neemt, en kiest voor de liefde en niet voor de haat. In
Familiegeheimen vertelt Astrid Holleeder openhartig en
meeslepend over het leven dat zij en de andere leden
van de familie - moeder Stien, dochter Miljuschka, zus
Sonja en haar kinderen Richie en Francis - leiden, voor
en tijdens het proces tegen Willem Holleeder. Maar
vooral is er ruimte om na te denken over een leven
daarna. Hoe neem je afscheid van een gezinslid? Hoe
leef je met gevoelens van schuld, angst en verraad; hoe
verhoud je je in een nieuwe gezinsformatie tot elkaar en
tot de buitenwereld, en hoe kijk je naar de toekomst? In
gesprekken met haar therapeute geeft Astrid Holleeder
volledige openheid over haar diepste zielenroerselen, en
zijn we getuige van de hernieuwde band met haar
dochter Miljuschka, over wie ze nog niet eerder schreef.
'Wat ga je nu doen?'rbr 'Even naar Mil. Ik moet haar een
vraag stellen, die ik haar nog niet heb durven stellen. En
dan kan ik verder met mijn leven.'
'Vanaf het begin van de ziekte waren we nomaden. Hij
op weg naar een andere wereld en ik overal ontheemd.'
Het begon onschuldig met wat kleine voorvallen: zoeken
naar woorden, steeds meer dingen vergeten. Totdat het
begon op te vallen. Toen volgde de diagnose. Het is een
vonnis. Alzheimer. Maar voor Cécile en Daniel, al meer
dan dertig jaar gelukkig getrouwd, is de liefde sterker
dan hun angst. Ze besluiten het avontuur tegemoet te
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treden en het leven te vieren, in de tijd die hen nog
samen rest. Hoe blijf je van iemand houden, als je
plotseling midden in een schipbreuk zit? Hoe moet je
rouwen om iemand die nog leeft? Met grote gevoeligheid
en eerlijkheid beschrijft Cécile Huguenin hoe ze door de
ziekte gedwongen wordt afscheid te nemen van de liefde
van haar leven. Haar verhaal geeft een stem aan de
patiënten, maar evenzeer aan hun naasten. Want
alzheimer raakt iedereen: oog in oog met het verdriet, de
eenzaamheid en de zekerheid van het naderende verlies
heeft ook de omgeving verlichting nodig.
Er wordt gefluisterd dat Sir Blaidd Morgan elke vrouw
kan krijgen die hij maar hebben wil. Niemand kijkt er dus
van op wanneer hij een poging gaat wagen om de
schone, maar ongenaakbare Lady Laelia van Throckton
Castle te veroveren. Wat echter weinigen weten, is dat
het charmeren van Lady Laelia slechts een dekmantel is
voor de werkelijke reden van Blaidds bezoek aan
Throckton: de koning heeft hem opgedragen onderzoek
te doen naar een mogelijk complot tegen de kroon. Maar
Blaidd is nog niet op het kasteel, of hij ziet zijn missie in
het water vallen. En dat alles door een onbeschaamde
meid die eerst probeert hem de toegang tot het slot te
ontzeggen en daarna doodleuk zijn hart binnendringt!

Nooit had de twintigjarige Rachel Van Buren kunnen
bedenken dat haar vader zou overlijden tijdens de
overtocht naar San Francisco. Hoe overleeft ze nu
met haar broertje en zusje in de door goudkoorts
bevangen stad? In plaats van een eldorado blijkt de
stad een modderpoel vol smerige goktenten waar
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ruige mijnwerkers de dienst uitmaken. Er zijn nog
geen wetten, politie of gevangenis, en al snel
doorziet Rachel het veiligste plan: direct weer
vertrekken. Haar broertje en zusje denken daar
echter anders over, want de avontuurlijke stad heeft
hen al snel in de greep. Zelfs Rachel ontkomt niet
aan de verleiding wanneer barman Johnny haar hart
sneller doet kloppen. Maar ze geeft niet toe. Voor
geen goud. Toch?
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?
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In een joods-Amerikaans milieu leidt de Koreaoorlog tot discussies over de schuldvraag inzake
oorlogen.
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