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De nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg de hoofdredacteur
van NRC Handelsblad aan een groep lezers welke columnist
altijd moest blijven. Het antwoord was: Youp! Daarna vroeg
hij welke columnist onmiddellijk mocht vertrekken. Het
antwoord was weer: Youp! En liefst zo snel mogelijk. Twee
keer met stip op de eerste plaats. Youp zelf moet daar
hartelijk om lachen. Hij vindt het heerlijk om al 35 jaar
spraakmakend te zijn. Iedereen mag een uitgesproken
mening over hem hebben, graag zelfs. Het was een stevig
columnseizoen. Een door een virus totaal ontwrichte
maatschappij in een wankele wereld. Bruut uit balans door de
moord op George Floyd. Iedereen is ondertussen op weg
naar het nieuwe normaal, wetende dat het oude normaal ook
niet echt normaal was. Is het nieuwe dat dan wel? Youp
denkt van niet. Of dat weet hij wel zeker. Dat laatste is een
grapje. Hij weet namelijk niks zeker. Net als u en ik. Is dat zijn
kracht? Of juist zijn zwakte?
Just Like Mom’s is een begrip in Whiskey Creek. Om haar
oma te helpen het restaurant te behouden, keert Addy Davies
na vijftien jaar terug naar het stadje, de plek die ooit haar
thuis was. Daar loopt ze direct Noah Rackham tegen het lijf,
van wie ze als tienermeisje al droomde. Maar Addy heeft een
geheim waardoor ze haar gevoelens voor Noah niet toe kan
laten. Noah - populair, knap, succesvol - begrijpt maar niet
dat Addy niets met hem te maken wil hebben. Hij weet dan
ook niet dat zijn aanwezigheid herinneringen bij haar oproept
die ze het liefst zou vergeten. Wat hij wel weet, is dat hij
eindelijk een vrouw heeft ontmoet aan wie hij zijn hart zou
kunnen verliezen. Maar Addy’s terugkeer blijkt nogal wat
opschudding te hebben veroorzaakt in het eens zo
harmonieuze stadje, en door de verdeeldheid die ontstaat,
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komt ze lijnrecht tegenover Noah te staan. Toch kan ze haar
geheim niet prijsgeven. Niet zonder een nóg duisterder
geheim aan het licht te brengen...
‘Verwaaide bladeren’ is het tweede en laatste boek in de
Lente-serie. De jonge Jordan wordt naar het huis van een
mysterieuze oudtante gestuurd. Wat heeft haar familie te
verbergen...? ‘Verwaaide bladeren’ is het tweede en laatste
deel in de Lente-serie van Virginia Andrews. Nadat haar
familie op een dramatische wijze uiteengespat is, wordt
Jordan March naar oudtante Frances gestuurd, de lang
vergeten zus van haar dominante oma Emma. Zij woont in
een afgelegen, vervallen boerderij en is de vreemdste
persoon die Jordan ooit heeft ontmoet. Waarom heeft haar
oma deze onschuldige vrouw altijd verborgen gehouden?
Was Frances, net als Jordan, te snel volwassen geworden?
In de donkere schaduwen van de boerderij ontdekt Jordan
een allesvernietigend geheim, waardoor de familie March
nooit meer dezelfde zal zijn... Lees hoe het verhaal van
Jordan begon in Vertrapte bloem, het eerste boek in de Lenteserie!
Het leven van koningin Wilhelmina (1880-1962) tot en met
haar inhuldiging in 1898 in woord en beeld.
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.
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Het is 1914. Thomas Maggs, de zoon van de plaatselijke
kastelein, woont met zijn familie in een dorpje aan de kust
van Suffolk. Het leven is rustig en wordt bepaald door de
seizoenen, de visvangst en het boerenwerk. Tot op een dag
een geheimzinnige Schot in het dorp arriveert. Mac – zo
noemen de dorpelingen hem als ze in het café over hem
fluisteren – vertoont eigenaardig gedrag: hij trekt er op de
vreemdste uren op uit om bloemen te bestuderen en tuurt
vanaf het strand over de golven alsof hij naar een teken
speurt. Mac is beter bekend als de architect Charles Rennie
Mackintosh, en voor Thomas wordt hij algauw een bron van
fascinatie en verwondering. Juist als de vriendschap tussen
Thomas en Mac begint op te bloeien, verklaart Engeland
Duitsland de oorlog. De zomergasten verlaten het dorp en
voor hen in de plaats komen regimenten soldaten op
doortocht naar België. Naarmate het brute oorlogsgeweld
zwaarder op de kustgemeenschap drukt, worden de
dorpelingen wantrouwender jegens Mac. In dit gevoelige,
meeslepende verhaal over een onwaarschijnlijke vriendschap
schetst Esther Freud een levendig portret van een
gemeenschap aan het thuisfront tijdens de Eerste
Wereldoorlog, en van een man die een van de briljantste en
meest miskende kunstenaars van zijn generatie was.
‘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
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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-enmuisspel tussen Dallas en haar tegenstander te boeien tot
het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
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
Sebastian, Lucien en Hugh zijn rebellen. Maar door de juiste
vrouw kan elke bad boy getemd worden. Sebastian, zoon van
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een graaf, is van huis weggelopen om piraat te worden. Op
een van de schepen die hij entert, ontmoet hij een vrouw die
zegt dat ze zijn echtgenote is. Lucien zit achter Lady Julienne
aan, niet wetende dat haar verdwenen broer zijn grootste
schuldenaar is. Verkleed als man lapt Julienne alle regels van
negentiende-eeuws Engeland aan haar laars om haar broer
te vinden. Hugh wil liever feesten dan graaf worden. En hij wil
al helemaal niets te maken hebben met die vreemde
hertogin. Tot hij erachter komt dat zij een wel erg
aantrekkelijke vrouw in haar gevolg heeft.
De weg van de mens is zoeken naar wie je in essentie bent
Bestsellerauteur Neale Donald Walsch stelt dat 98% van de
mensen 98% van hun tijd besteedt aan zaken die er niet toe
doen. Het is volgens hem de reden dat zo veel mensen zich
verdrietig en verward voelen. Niet omdat je iets fout doet,
maar omdat je nooit geleerd is wat er wél toe doet. Dit boek
laat zien wat er werkelijk toe doet: zelf-onderzoek, het
onderzoek naar wie jij in essentie bent. Je ziel weet het
antwoord al en het is dus een kwestie van her-inneren. We
voelen allemaal aan dat er in deze tijd iets gebeurt in de
collectieve ontwikkeling van de mensheid. Oude systemen
breken af en er is iets gaande waarbij de waarheid
gemakkelijker boven tafel kan komen. Het is belangrijk dat we
beseffen dat het goed is wat er gaande is, op collectief maar
ook op persoonlijk niveau. Laten we afstemmen op ons eigen
diepste innerlijk. Neale Donald Walsch brak wereldwijd door
met de serie Gesprekken met God, die in 37 talen werd
vertaald. Walsch’ visie behelst een uitbreiding en eenwording
van de verschillende religies om zo te komen tot een
theologie die beter past bij de huidige tijd. Van zijn boeken
zijn meer dan 8 miljoen exemplaren verkocht.
Overzicht van met name de Griekse mythologie.
Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is... liefde.
Miljardair onder de mistletoe Wanneer Sophie op het laatste
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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?
De ongelooflijke Ravi Ravioli is deel 2 in de serie Costa
Banana van Jozua Douglas. President Pablo Fernando raakt
in de ban van hypnotiseur Ravi Ravioli, maar Rosa en Fico
vertrouwen de man niet. Het tweede avontuur van Rosa en
Fico, de kinderen van de knotsgekke president Fernando van
Costa Banana. Bekroond auteur Jozua Douglas bewijst met
'De ongelooflijke Ravi Ravioli' opnieuw dat hij de
allergrappigste kinderboekenschrijver van Nederland is.
Iedere fan van Roald Dahl zal smullen van Jozua Douglas’
boeken. Als president Fernando de spectaculaire magische
show van hypnotiseur Ravi Ravioli op televisie ziet, nodigt hij
hem meteen uit. Fernando wil meer weten over de
ongelooflijke kunsten van de hypnotiseur. Al gauw raakt de
president helemaal in de ban van Ravi en doet alles wat hij
zegt. Maar is Ravi Ravioli wel te vertrouwen? Rosa en Fico
gaan op onderzoek uit en doen een vreselijke ontdekking.
De populaire New Adult-auteur Colleen Hoover bewijst haar
kwaliteit opnieuw met Oprecht. Hoofdpersoon Auburn heeft
een extra baantje nodig en solliciteert bij kunstenaar Owen
Gentry. Ze voelt zich meteen aangetrokken tot de
mysterieuze, artistieke Owen. Maar hij heeft geheimen. Heel
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grote geheimen, die een toekomst voor hen samen in de weg
staan. Vooral als hij ze níét opbiecht. Oprecht is de vijfde
naar het Nederlands vertaalde roman van de Amerikaanse
succesauteur Colleen Hoover.

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
De Engelse kaper Henry ‘Hal’ Courtney staat op het
punt te trouwen met de mooie Afrikaanse generaal
Judith Nazet. Judith is zwanger en de toekomst van de
geliefden lijkt rooskleurig. Courtney heeft immers geen
last meer van de Schot Angus Cochran, alias ‘de
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Buizerd’ door wiens schuld Courtneys vader vermoord
is. Hij zou omgekomen zijn in een vlammenzee. Maar de
Buizerd is niet dood... Zwaar verminkt en zinnend op
wraak neemt hij deel aan een samenzwering tegen
Courtney en Judith. Kunnen ze ontsnappen aan de
bezeten en levensgevaarlijke Buizerd? Beeldend,
mysterieus en exotisch grijpt dit nieuwste deel van de
Courtney-saga je bij de keel en laat je niet meer los.
Voor wie genoten heeft van andere boeken als Moesson,
Blauwe horizon en Triomf van de zon.
Electronic MusicianKeyboardPC Mag
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
onthuld, en worden harten gebroken of juist geheeld.
Kan ware liefde alles overwinnen?
Praktische oefeningen om conflicterend taalgebruik te
vermijden en door openheid, luisteren, mededogen en
een kwetsbare opstelling tot wederzijds begrip te komen.
In NHG-Standaarden voor de praktijkassistente zijn de
NHG-Standaarden voor de huisartsen toegankelijk
gemaakt voor praktijkassistentes. Als zodanig is het
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boek een belangrijk naslagwerk. Meer kennis van de
NHG-Standaarden zorgt er immers voor dat huisartsen
en praktijkassistentes sneller op één lijn zitten. Met als
uiteindelijk doel: het verbeteren van de kwaliteit van de
zorg voor patiënten.
Ervaringen van een psychiatrische patiënte in een
inrichting.

De markt van mobiele communicatie is nog altijd het
snelst groeiende segment van de wereldwijde
computer- en communicatiemarkt. Jochen Schiller
behandelt in zijn boek Mobiele communicatie
uitgebreid de huidige stand van zaken in de
technologie en het onderzoek van mobiele
communicatie, en schetst daarnaast een
gedetailleerde achtergrond van het vakgebied. In het
boek worden alle belangrijke aspecten van mobiele
en draadloze communicatie besproken, van signalen
en toegangsprotocollen tot beveiliging en de eisen
die applicaties stellen. De nadruk ligt hierbij op de
overdracht van digitale data. Schiller illustreert de
theorie met vele voorbeelden en maakt gebruik van
diverse didactische hulpmiddelen, waardoor het
boek zeer geschikt is voor zelfstudie en gebruik in
het hoger onderwijs. In dit boek:nieuw materiaal van
derde-generatiesystemen(3g) met uitgebreide
behandeling van UMTS/W-CDMABehandeling van
de nieuwe WLAN-standaarden voor hoger data
rates: 802.11a, b, g en HiperLan2uitgebreide
behandeling van Bluetooth met IEEE 802.15,
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profielen en applicatiesuitgebreide behandeling van
ad-hoc netwerken/networking en draadloze
'profiled'TCPMigratie van WAP l.x. en i-mode richting
WAP 2.0.
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 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.
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.
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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...
Samen met zijn assistent Vledder stond rechercheur
De Cock toe te kijken hoe twee ziekenbroeders een
lijk uit het water van de Brouwersgracht ophaalden.
De dode bleek een nog betrekkelijk jonge man te zijn
met een innemend uiterlijk. Vledder stond er even
naar te kijken en zei toen: 'Ik weet het niet, maar ik
heb het ellendige gevoel dat we nog een heleboel
narigheid met hem krijgen. Die vreemde wond aan
zijn hoofd zint mij niet. Bovendien lijkt die man niet
het type dat zomaar in het water loopt.' Vledder had
het bij het juiste eind. Leon, die zich ook wel Sjaak of
Marcel liet noemen, was het slachtoffer van een
misdrijf. De oplossing ervan zou de beide
rechercheurs voor heel wat raadsel stellen.
Een rijke jongeman uit Londen vraagt de hand van
de arme en emotioneel gebroken Ellen Kellaway.
Haar droom komt uit, maar is het misschien te mooi
om waar te zijn? Ellen is vanaf haar vijfde een
weeskind en wordt onder hoede genomen door haar
oom en tante. Zij laten haar keer op keer weten dat
wat ze ook in haar leven zal bereiken, aan hun
hartelijk te danken is. Wanneer de verloving met
haar nieuwe vlam zich nadert, pleegt hij plotseling
zelfmoord. Wat heeft haar neef Jago hiermee te
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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.
Met Laurie Morans televisiecarrière gaat het goed:
haar show is een hit. Maar haar break-up met
collega Alex Buckley heeft ervoor gezorgd dat ze nu
met Ryan Nichols moet samenwerken, en die kan ze
niet uitstaan. Dan stelt Ryan een nieuwe zaak voor:
drie jaar geleden werd Virginia Wakeling, een van de
meest vrijgevige donateurs van het museum, dood in
de sneeuw gevonden. Ze is van het museumdak
geduwd tijdens het Met Gala. Al gauw komt Laurie
erachter dat er een heleboel verdachten zijn, die zich
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ook in Virginia’s inner circle bevonden. Wanneer de
tv-crew zich in de geheimen van de schatrijke familie
mengt, komen een aantal getuigen in
levensgevaar...
Een aan lager wal geraakte Engelsman van
middelbare leeftijd gaat op onderzoek uit als enkele
ex-collega's, allen briljante wetenschappers,
vermoord zijn.
Eva Gabrielsson vertelt het aangrijpende verhaal over
haar leven met Stieg Larsson, de hausse aan aandacht
die volgde op het verschijnen van de Millennium-reeks,
en Larssons plotselinge dood op vijftigjarige leeftijd. Eva
Gabrielsson krijgt als ongetrouwde weduwe nooit de
erkenning die zij verdient voor haar lange en intensieve
samenwerking met Larsson. Na zijn dood moet ze zich
staande houden ondanks de vijandige houding van
Larssons familie en vrienden en moet ze vechten voor
het behoud van haar kleine flat. Dit verhaal is behalve
een onmisbare aanvulling op de Millennium-boeken
vooral het verhaal van twee mensen en een
meesterwerk, en het resultaat van dertig jaar liefde,
vertrouwen en ruimhartigheid.
Supergrappig eerste deel in de serie Costa Banana.
Rosa en Fico zijn geen gewone kinderen. Ze zijn de
kinderen van president Fernando die in zijn eentje de
baas is in het kleine landje Costa Banana. De gruwelijke
generaal, het supergrappige nieuwste boek van Jozua
Douglas. Voor de fans van Roald Dahl. Vol humor,
lachen verzekerd. Rosa en Fico zijn de kinderen van
president Ferdinand. Fico moet zijn vader later opvolgen
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en daarom mag hij nu alvast wetten verzinnen. Maar
voor zijn dochter Rosa heeft de president weinig
aandacht. Als zij op een dag ontdekt dat de gruwelijke
generaal Sjasliek een gruwelijk plan beraamt, luistert
niemand naar haar. Gelukkig weet ze haar broer Fico te
overtuigen en komen ze samen in actie. Kunnen ze de
generaal nog stoppen? Jozua Douglas won met 'De
verschrikkelijke badmeester' de Hotze de Roosprijs
2013. Zijn tweede boek, 'De vreselijke tweeling', staat op
de tiplijst voor de Nederlandse Kinderjury 2015. Met 'De
gruwelijke generaal' bewijst Jozua Douglas dat hij de
allergrappigste schrijver van Nederland is. ‘Jozua is de
Nederlandse Roald Dahl!’ – Arno Koek, boekhandel
Blokker, Heemstede. Kijk ook op www.jozuadouglas.nl
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