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Sterspeler John Grisham 2021-06-03 Het
meeslepende verhaal van een underdog die
zijn droom najaagt. Een heerlijk boek voor
tijdens de zomervakantie, van
bestsellerauteur John Grisham. De
zeventienjarige Samuel Sooleyman groeit op
in een dorp in de Republiek Zuid-Soedan,
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een land dat verscheurd wordt door een
burgeroorlog. Zijn grote passie is basketbal
en zijn verbazingwekkende sprongkracht en
snelheid maken hem tot een bijzondere
speler. Wanneer hij wordt geselecteerd voor
het nationale jeugdteam dat een toernooi
zal spelen in Amerika, beseﬀen Samuel en
zijn familie dat dit zijn leven voorgoed kan
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veranderen. De scouts van alle belangrijke
universiteiten zijn aanwezig – een
studiebeurs en een plek in een van de
college teams liggen in het verschiet. Maar
zal hij opvallen tussen al die andere
getalenteerde spelers? Jongemannen die al
jaren gevolgd worden door de experts,
terwijl niemand ooit van Samuel heeft
gehoord? Tegen alle verwachtingen in weet
Samuel de aandacht op zich te vestigen.
Maar dan bereikt hem het vreselijke nieuws
dat het oorlogsgeweld zijn dorp heeft
bereikt, met fatale gevolgen. Wanneer
duidelijk wordt dat hij niet meer terug kan
naar huis, blijft er nog maar één manier
over om zijn familie ooit weer terug te zien:
zij moeten naar Amerika komen. Om dat
voor elkaar te krijgen, zal Samuel echter iets
moeten presteren wat nog niemand in de
geschiedenis van het basketbal is gelukt:
binnen één enkel seizoen de absolute top
bereiken.
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Een dag in Gent Herman Brusselmans
2011-06-27 Op zomaar een dag uit het
leven van Herman Brusselmans heeft hij
heel wat te doen. Wakker worden, opstaan,
tandenpoetsen. Spek eten. De echtgenote
uitwuiven die naar Antwerpen vertrekt. De
hond naar een oud, bevriend echtpaar
brengen. Naar de apotheker gaan. Navraag
doen in een motorwinkel. Een depressieve
vrouw onderhouden en haar meenemen
naar een restaurant, om er een eenvoudige
lunch te gebruiken. Naar het theater lopen
om de repetitie bij te wonen van een
toneelstuk van eigen hand. Een meisje
bezoeken op haar ﬂatje. Op straat praten
met een boekhouder. In een horlogewinkel
de nieuwste modellen bekijken. Daar een
vreemd avontuur beleven. De hond afhalen.
Naar huis gaan, en daar de teruggekeerde
echtgenote begroeten. Samen een
eenvoudige avondmaaltijd gebruiken. Naar
een wedstrijd op tv kijken. Onverwacht
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bezoek ontvangen. Zich klaarmaken om
naar bed te gaan. Toch eerst nog de deur
openen nadat de bel heeft gesnerpt. Wat er
dan gebeurt, zal de lezer meemaken als hij
deze fenomenale roman, Een dag in Gent,
helemaal uitleest. Verweesd zal hij
achterblijven, en de aandrang voelen om zo
snel mogelijk het boek opnieuw te lezen.
Eventueel zal hij verzuchten: Alweer heeft
Herman Brusselmans een toproman
geschreven. Herman Brusselmans (1957)
publiceerde eerder meer dan veertig andere
boeken. Hij wordt zowel verguisd als
verafgood. Hij is een zeer belangrijk
schrijver. Over Muggepuut: Muggepuut lees
je omdat je niet wilt stoppen. Omdat
Brusselmans de nergens toe dienende,
langzaam voortslingerende cafégesprekken
zo opschrijft dat je ze eigenlijk zelf gevoerd
zou willen hebben. (...) Omdat Brusselmans
zinnen altijd lopen en hij zijn woorden met
zorg kiest. (...) Omdat Brusselmans je aan
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het lachen maakt. arjen fortuin, nrc
handelsblad Over De perfecte koppijn: De
perfecte koppijn is een Brusselmans grand
cru. (...) Zijn nieuwste roman is een
sublieme vorm van tijdverlies, een mooi
huwelijk van inhoud en vorm. Als u dit
decennium één Brusselmans leest, laat het
dan De perfecte koppijn zijn. marc
cloostermans, standaard der letteren Over
Toos: Toos bevat onweerstaanbare
passages. Vooral de cartooneske,
absurdistische randpersonages worden vaak
exquis omschreven (...). Het is genieten van
een vakman in goeden doen. jeroen
versteele, de morgen
Droom meester Tim Post 2018-10-10 In je
slaap verslavingen smoren, sportprestaties
verbeteren, angsten overwinnen en
inspiratie vinden. Het klinkt misschien te
mooi om waar te zijn, maar dromen zijn
géén bedrog. Dit weet Marco Borsato
misschien nog niet, maar wetenschappers
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weten inmiddels beter. Baanbrekend
slaaponderzoek toont dat we
droombewuster kunnen leren slapen. In
lucide dromen kunnen we onze dromen
sturen en droomavonturen scheppen die
ons mentaal sterken. Vlucht niet van
angstdromen, maar omarm deze en vind
inspiratie. Buig faaldromen om naar
succesbelevingen. Ontwaak met meer
zelﬁnzicht, moed en energie. Aan de hand
van recente wetenschappelijke inzichten,
persoonlijke droomverhalen en beproefde
droomlessen biedt Droom meester
gereedschap om onszelf sterker te dromen
tijdens de slaap. Tim Post (1984)
promoveert aan de Universiteit Twente en
geeft wereldwijd lezingen en workshops
over de wetenschap en kracht van het
lucide dromen. Post werd bekend door zijn
TEDx Talk over lucide dromen. Hij heeft zelf
ontelbaar veel lucide dromen beleefd en
deze actief ingezet voor het stimuleren van
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zijn eigen persoonlijke groei.
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
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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
Tsjaikovskistraat 40 Pieter Waterdrinker
2017-11-06 Beschrijving van wat er
gebeurde voor, tijdens en na de Russische
Oktoberrevolutie in 1917, verpakt in de
eigen levensgeschiedenis van de auteur.
Rozen Leila Meacham 2011-01-25 Texas,
1916. Als Mary Toliver haar vaders
katoenplantage Somerset erft, moet alles in
haar leven daarvoor wijken. Zelfs de man
die waar ze van houdt. Een beslissing die de
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rest van haar leven vormt... Rozen is een
meeslepende familiegeschiedenis die drie
generaties omspant tegen het decor van het
broeierige Zuiden van de VS Vlak voor de
Eerste Wereldoorlog erft de zestienjarige,
vroegwijze Mary Toliver haar vaders
katoenplantage Somerset. Haar moeder en
broer zijn woedend, ze voelen zich verraden
en keren zich tegen haar. Maar Mary is
verknocht aan de plantage en ze zet alles
op alles om het succes van haar vader voort
te zetten. Dan vraagt houtmagnaat Percy
Warwick, de liefde van haar leven, Mary om
de plantage op te geven om met hem te
trouwen, maar daarmee vraagt hij haar het
onmogelijke: Mary's hart ligt boven alles bij
Somerset en ze wijst Percy's aanzoek af. Ze
trouwen beiden iemand anders maar
moeten de rest van hun leven de gevolgen
dragen van deze fatale beslissing: de
geheimen, het bedrog en het knagende
gevoel van wat als...
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Lof van de stiefmoeder & geheime
notities van Don Rigoberto Mario Vargas
Llosa 2017-09-07 Lof van de stiefmoeder is
een speelse roman over de lichtheid en de
afgronden van de begeerte. Don Rigoberto
is hertrouwd met de wulpse dona Lucretia.
Zijn zoontje Alfonso, een cherubijntje met
duivelse gedachten, houdt zielsveel van zijn
stiefmoeder. Zoveel zelfs dat zijn gloed haar
toch al gemakkelijk ontbrandbare
zinnelijkheid doet oplaaien tot een
onblusbaar vuur. In Geheime Notities van
Don Rigoberto werpt diezelfde Alfonso zich
verrassend genoeg op als bemiddelaar
tussen vader en stiefmoeder. Zij raakt
opnieuw in de ban van het ventje als hij
haar deelgenoot maakt van zijn fascinatie
voor erotische tekeningen. Door Alfonso’s
verhalen gaat zij terugverlangen naar de
erotische spelletjes die haar huwelijk met
don Rigoberto kenmerkten. Dan ontvangt
Lucretia een reeks anonieme brieven waarin
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haar schoonheid en sensualiteit onverhuld
worden genoemd...
Daten voor gevorderden Kristan Higgins
2018-08-21 Honor Holland voelt zich tot op
het bot vernederd als ze haar beste vriend
ten huwelijk vraagt, en hij haar bruut afwijst.
Maar ze laat zich er niet onder krijgen! In
no-time is ze weer vol overgave aan het
daten. Al is een leuke man vinden misschien
wat lastig in een dorp waar maar 715
mensen wonen – zijzelf meegeteld. De
charmante, Britse professor Tom Barlow
heeft er veel voor over om in de buurt van
zijn onoﬃciële stiefzoon, Charlie, te blijven.
Klein detail: zijn visum is bijna verlopen en
hij zal het land moeten verlaten. Tenzij hij
op een of andere manier aan een green card
kan komen...
In alle onschuld Karen Rose 2021-02-23
Advocaat Thomas Thorne wordt wakker
naast een dode vrouw, haar bloed aan zijn
handen. Hij is onschuldig, maar wie wil hem
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erin luizen? Is het wraak op een verleden
dat hij liever wilde vergeten? Karen Rose is
een bestsellerauteur in het genre Romantic
Suspense. Haar thrillers staan garant voor
een combinatie van 'spannend en sexy'.
Advocaat Thomas Thorne wordt wakker
naast een dode vrouw, haar bloed aan zijn
handen, maar geen enkele herinnering aan
wat er gebeurd is die nacht. Heeft het
voorval te maken met het verleden dat hij
achter zich gelaten dacht te hebben? Wil
iemand wraak op hem nemen? Zijn vrienden
en zijn collega Gwyn Weaver zijn ondanks
alle bewijslast overtuigd van Thornes
onschuld en zetten alles op alles om dat aan
te tonen. Elk om een heel eigen reden...
Een nieuw leven Katie Fforde 2020-01-21
‘Het beste leesvoer voor een avondje metime. Zalig.’ Cosmopolitan ‘Heerlijke
boeken: precies de goede hoeveelheid
humor en liefde.’ The Sunday Times Caro
Swanson weet niet zo goed wat ze met haar
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leven aan moet, behalve dat ze wel eens
‘iets nieuws’ wil doen. Als ze een
advertentie ziet waarin een heer op leeftijd
een assistente zoekt voor in zijn landhuis in
de Schotse Hooglanden, twijfelt ze geen
moment en schrijft ze een brief. Tot haar
verbazing wordt ze meteen aangenomen, en
ze vertrekt naar het prachtige landgoed
Glen Liddell. Eenmaal aangekomen valt
Caro als een blok voor het ruige,
overweldigende landschap, voor het
onvervalst Schotse -kasteel met het meer
ernaast en voor de charmante oude laird
van het landgoed. Ze voelt zich al snel
helemaal thuis in haar nieuwe leven, en als
ze op een dag een klein meisje ontmoet dat
snakt naar liefde en aandacht is ze helemaal
verloren. Z-eker als ze in de vader van het
kind de man herkent die ze jaren geleden
ontmoette op een Grieks eiland en die ze
nooit heeft kunnen vergeten. De pers over
de boeken van Katie Fforde ‘Een verrukkelijk
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boek.’ Sunday Express ‘Echt op en top
romantisch escapisme.’ Daily Mail 'Zalig
genieten.’ Woman & Home ‘Warm, briljant
en vol liefde. Opkrullen op de bank en lezen
maar!’ Heat ‘Een zalig boek van de koningin
van de eigentijdse romantiek. Een
onweerstaanbaar verhaal over liefde, familie
en moderne problemen.’ The Lady ‘Bijna
iedereen moet wel van de boeken van Katie
Fforde houden.’ Closer
Vergeet dat onze tijd zoveel complexer is
dan alles wat ooit voorafging Rik Coolsaet
2021-02-16 Meer dan een decennium
geleden peilde Geschiedenis van de wereld
van morgen het diepe ongenoegen met de
bestaande orde, in de grote omgeving van
de wereldpolitiek en in de kleine omgeving
van het dagelijks leven. Woelige tijden
zouden aanbreken. Zo gebeurde. In Vergeet
dat onze tijd zoveel complexer is dan alles
wat ooit voorafging maakt Rik Coolsaet
opnieuw de balans op, op zoek naar de
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polsslag van de samenleving waarin de
stroomversnelling van de afgelopen
decennia ons heeft gebracht. Dit is een
geschiedenis van het heden, in het licht van
gisteren, met het oog op morgen.
Afgunst & Een goed huwelijk Saskia
Noort 2011-12-16 In Afgunst leeft
bestsellerschrijfster Susan van Doorn nog
dagelijks met de angst voor haar dominante
ex. Tijdens hun relatie was alles wat Susan
deed in zijn ogen minderwaardig, terwijl zij
hem aanbad. Toen Susan uit zijn schaduw
durfde te treden door hun relatie te
verbreken was hij woedend. Het tweede
verhaal Een goed huwelijk gaat over een
bedrogen echtgenote die op wraak zint als
ze erachter komt dat haar man er een
minnares op nahoudt. Als toegift drie korte
verhalen: De vrijgezellenavond, Het afscheid
en Een vakantieliefde.
Is de Kerk nog te redden? Hans Küng
2012-12-07 'In de huidige situatie kan ik het
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niet langer verantwoorden om te zwijgen,'
zegt Hans Küng. De katholieke kerk is ziek,
misschien wel doodziek. De crisis gaat veel
verder dan de misbruikaﬀaires. De hele
structuur van die kerk - met haar machtsen waarheidsmonopolie - deugt niet. Toch
blijft Küng een visioen van een andere Kerk
koesteren. Een greep uit zijn agendapunten
voor een reddingsoperatie: het huwelijk voor
priesters en bisschoppen openstellen, het
kerkelijk recht grondig hervormen, leken en
de clerus opnieuw betrekken bij de
benoeming van de bisschoppen, en alle
kerkelijke ambten voor vrouwen
toegankelijk maken. Pas als de kerk hierover
het gesprek aangaat, kan zij overleven. Na
een jarenlang conﬂict ontnam het Vaticaan
Hans Küng zijn kerkelijke
onderwijsbevoegdheid. Hij bleef echter
doceren en schrijven, wat onder andere
uitmondde in een imposante trilogie over de
wereldgodsdiensten.
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De dochter van de President James
Patterson 2021-06-07 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
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opgedaan in om haar te redden. Want het is
maar de vraag of hij op zijn vrienden in het
Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur
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Patterson geeft hem van jetje, geholpen
door ex-President Clinton. Heel veel actie,
onbetrouwbare ﬁguren, geschikt voor
Hollywood.' Vrij Nederland
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