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New Jersey, 1975. Uitgerekend tijdens een
stroomuitval wordt Radar geboren. Als er
weer licht is, schrikken de ouders, want Radar
ziet er anders uit dan verwacht. Meteen
begint een avontuurlijke ontdekkingstocht
naar de herkomst en de ‘genezing’ van Radar.
De ouders reizen naar Noorwegen om aan een
gewaagd experiment deel te nemen. Daar
leren ze een groep poppenspelers kennen die
in de brandhaarden van de wereld
indrukwekkende optredens verzorgt.
Rasverteller Larsen neemt je mee naar twee
broers in Bosnië, naar de magie van een
afgelegen rubberplantage in Cambodja en
naar een containerschip op weg naar Congo
met honderden mechanische vogels. Alle
avonturen staan met elkaar in verband en
Larsen weet je tot aan de grande finale in zijn
ban te houden.
De dochter van een Indische vader en een
Amerikaanse moeder raakt in de Tweede
Wereldoorlog betrokken bij het verzet als
spionne voor de Britten.
‘Verwaaide bladeren’ is het tweede en laatste
boek in de Lente-serie. De jonge Jordan wordt
naar het huis van een mysterieuze oudtante
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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!
Onder een eindeloze hemel
Illinois Rural Electric News
Een Gift Van Wapens (Boek #8 In De
Tovenaarsring)
verrassende geschiedenissen in levenskunst
Zondagsleven
Engeland, 1942. Saba is opgegroeid met de Libanese
verhalen van haar vader en de Turkse liedjes van haar
grootmoeder. Als haar wordt gevraagd om in het MiddenPage 2/18
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Oosten voor de Engelse troepen te zingen, vertrekt ze
zonder aarzelen naar de wereld waar haar wortels liggen.
Ze begint aan een lange reis, van het kleurrijke Turkije
naar de vergane glorie van Beiroet, tot in de labyrintische
straten van Damascus.Al snel ontdekt Saba dat ze als
Brits meisje van Arabische afkomst een bijzondere
positie heeft in de hogere kringen van het MiddenOosten. Ze sluit vriendschap met filmsterren en spionnen,
diplomaten en smokkelaars, die er ondanks de dreiging
van de Tweede Wereldoorlog een decadente levensstijl
op nahouden. Sommigen onder hen hebben echter zo
hun eigen motieven om Saba s vertrouwen te winnen. Er
zijn namelijk talloze gevaarlijke geheimen die een meisje
als zij gemakkelijk kan ontdekken
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. Ski-instructeur 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
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is alles anders...
Jo Beckett: bergbeklimster, weduwe én forensisch
psychiater. Ze is gespecialiseerd in psychologische
autopsie bij opmerkelijke sterfgevallen, om zo de ware
toedracht van de zaak te achterhalen. Kortom, ze snijdt
niet in mensen, maar in mensenlevens. Als Beckett op
het vliegveld is om haar broer uit te zwaaien, wordt ze
opgeroepen om een dolgedraaide passagier te
onderzoeken die tijdens een vliegtuiglanding de
nooddeur wilde openen. De passagier blijkt besmet te
zijn met een gevaarlijke stof, waardoor hij aan
geheugenverlies lijdt. Nog voordat Beckett het onderzoek
kan afronden verdwijnt de man uit het ziekenhuis. Samen
met politie-inspecteur Amy Tang start Jo de zoektocht
naar de patiënt, waarbij haar leven steeds meer gevaar
loopt.
Miljardair onder de mistletoe / Ingesneeuwd met haar
baas / Weerzien met Kerstmis 3-in-1
Hereniging
De tijgerklauw
Vriendjes, vreemdgaan en andere verleidingen
een portret in herinneringen

‘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
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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
In een aantal teksten uit diverse boeken van
verschillende auteurs wordt een beeld
geschetst van de denk- en leefwereld van
koningin Wilhelmina (1880-1962).
Huurmoord van Chris Bradford Meeslepend
tot de laatste bladzijde Bodyguard Connor
Reeves krijgt zijn gevaarlijkste opdracht tot
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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
Whiskey Creek
Zij en haar / druk 4
De avonturen van Pinokkio
in schetsen en verhalen voor huis en school :
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ge"ill. : nieuwste geschiedenis
Bij elke wending
Eve merkt dat zij meer voelt voor meisjes dan voor
jongens. Zij zoekt verkering met Tibo, maar dat gaat
helemaal verkeerd als schoolgenote Céline in beeld
komt. Vanaf ca. 15 jaar.
In EEN GIFT VAN WAPENS (Boek #8 in de
Tovenaarsring), zit Thor gevangen tussen de titanische
krachten van goed en kwaad, terwijl Andronicus en Rafi
al hun duistere krachten gebruiken in een poging om
Thors identiteit te vernietigen en de controle over zijn ziel
te krijgen. Bevangen door hun magie moet Thor het
zwaarste gevecht van zijn leven strijden, terwijl hij
worstelt om zichzelf uit de greep van zijn vader te
bevrijden. Maar het is misschien al te laat. Gwendolyn,
vergezeld door Alistair, Steffen en Aberthol, reist diep de
Onderwereld in, vastberaden om Argon te vinden en hem
uit zijn magische gevangenis te bevrijden. Ze ziet hem als
haar enige hoop om Thor te bevrijden en de Ring te
redden, maar de Onderwereld is groot en verraderlijk, en
het lijkt erop dat ze Argon nooit zullen vinden. Reece
leidt de Krijgsmacht op een vrijwel onmogelijke missie
om te doen wat nog nooit eerder is gedaan: afdalen in de
dieptes van het Ravijn om het verloren Zwaard terug te
vinden. Terwijl ze afdalen in een wereld vol monsters en
exotische rassen, is elk van hen vastberaden om het
Zwaard te houden voor hun eigen doelen. Romulus,
gewapend met zijn magische mantel, vervolgt zijn
sinistere plan om de Ring te betreden en het Schild te
vernietigen; Kendrick, Erec, Bronson en Godfrey moeten
vechten tegen het verraad; Tirus en Luanda leren wat het
betekent om hun volk te verraden en Andronicus te
dienen; Mycoples worstelt om te ontsnappen; en in een
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schokkende plotwending, wordt Alistairs geheim
eindelijk onthult. Zal Thor zichzelf terugvinden? Zal
Gwendolyn Argon vinden? Zal Reece het Zwaard vinden?
Zal Romulus’ plan slagen? Zullen Kendrick, Erec,
Bronson en Godfrey overwinnen? En zal Mycoples
terugkeren? Of zal de Ring volledig verwoest worden?
EEN GIFT VAN WAPENS is een episch verhaal van
vrienden en geliefden, rivalen en minnaars, ridders en
draken, intriges en politieke machinaties, van volwassen
worden, van gebroken harten, van bedrog, ambitie en
verraad. Het is een verhaal van eer en moed, van
lotsbestemming en tovenarij. Het is een fantasie die ons
meeneemt naar een wereld die we nooit zullen vergeten,
en die alle leeftijden zal aanspreken.
De Avalon-serie 3: Zon op het water Nu haar dochter het
huis uit is, heeft Nina eindelijk eens tijd voor iets nieuws.
Daten, reizen... alles kan, en ze geniet van haar vrijheid.
Maar net wanneer ze gewend is aan haar nieuwe leven,
valt ze voor Greg – de eigenaar van een hotelletje, de
Willow Lake Inn, en alleenstaand vader met twee
kinderen... Gregs eerste huwelijk liep op de klippen
omdat hij getrouwd was met zijn carrière. Nu gaat al zijn
aandacht naar de Inn, de zorg voor zijn zoon en bijna
volwassen dochter. Tijd voor een relatie heeft hij niet. En
dezelfde fout maken als vroeger in zijn huwelijk, dat wil
hij niet. Toch lijkt het met Nina allemaal anders...
Wilhelmina
De wonderbox
Natuur-en geschiedkundige beschrijving van den
watervloed tusschen den 14 en 15 Januarij 1808
Kind van haar vader
Huurmoord

Just Like Mom’s is een begrip in Whiskey Creek. Om haar
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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,
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...
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
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feestdagen samen doorbrengen. Hij is zeker betoverd door
de magie van kerst! In elk geval niet door haar... toch?
Eva Tyne, een Ierse violiste die in New York woont en
werkt, stort in na haar debuut als soliste en wordt naar het
ziekenhuis gebracht. Na haar ontslag uit het ziekenhuis,
nog versuft van het incident, stort ze zich in het New
Yorkse nachtleven en waagt ze zich in een odyssee vol
chaos en gevaar. Nadat zij het heeft uitgemaakt met haar
vriend, valt ze voor een geheimzinnige man die haar een
zeldzame viool aanbiedt. In snel tempo raakt Eva verstrikt
in een wanhopig makend psychologisch spel, wanneer
blijkt dat haar verlangens haar dreigen te vernietigen. Het
beklemmende verhaal over een avontuurlijke jonge violiste
en haar obsessieve zoektocht naar een zeldzame
Stradivarius, geschreven door een opvallend, nieuw literair
talent.
Uitgezogte genees- en heel-kundige waarneemingen
Ritueel vermoord
Zoomigurumi
Schilderijen, aquarellen
Theorie en Beschrijving
Het vervolg op Hoorntjes, hamburgers en
harige billen Zondag 17 juli Dit tweevriendjes-voor-de-prijs-voor-één-scenario
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.
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Ik moet glamour uitstralen, maar dan op een
natuurlijke ik-kom-net-uit-bed-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 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?
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.
Florence heeft haar moeder Jane nooit kunnen
vergeven dat ze, als gevolg van Janes eerste
en enige one-night-stand, een ongelukje was.
Als tienermoeder heeft Jane moeten vechten om
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haar baby te mogen houden, maar Florence wil
die verhalen niet horen. Totdat Florence
eigen zorgvuldig geplande zoontje wordt
geboren en met zijn komst zijn moeders wereld
op zijn kop zet. Voor het eerst in haar leven
wendt ze zich tot haar moeder voor hulp.Zodra
Jane haar pasgeboren kleinzoon in haar armen
houdt, wordt ze overspoeld door lang
weggestopte herinneringen aan het tumultueuze
jaar dat zijzelf moeder werd: de woede van
haar ouders, de nieuwe vrijheden van de
sixties waarvan zij niet kon profiteren, en
de consequenties van de overweldigende liefde
voor haar kind een gevoel dat Florence nu ook
leert kennen. Is dit het moment waarop moeder
en dochter eindelijk nader tot elkaar komen?
De geheime taal van eetstoornissen
Harlequin Kerstspecial
Society affaires
Samen op het ijs
Kollewijn's vaderlandsche en algemeene
geschiedenis

In `De wonderbox gaat Roman Krznaric op zoek naar
antwoorden op grote levensvragen. Die zoekt hij niet
in de geluks-psychologie of bij zelfhulpgoeroes, maar
in de geschiedenis. De geschiedenis levert namelijk
beproefde wijsheden op, gebaseerd op de
levenservaring van velen. Voor de Australische denker
Roman Krznaric is de geschiedenis een `wonderbox
vol levenswijsheid. Of het nu gaat om opvoeding, werk,
geld of sterven. In `De wonderbox komt Krznaric met
verrassende inzichten, gebaseerd op historische feiten
en verhalen. Maak deze avontuurlijke tijdreis met
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Roman Krznaric en verwerf gloednieuwe inzichten in
moderne levenskunst. Roman Krznaric is
cultuurhistoricus en medeoprichter van en docent aan
de School of Life in Londen. `Een boek vol verrassende
resultaten uit het verleden. Met wel degelijk
resultaten voor de toekomst. de Volkskrant
De teller staat op vier. Vier blanke vrouwen, allemaal
op exact dezelfde manier vermoord en achtergelaten
in hetzelfde gebied. Bij alle vier is het gezicht
ingesmeerd met as. De politie van Florida is er dan
ook van overtuigd dat er een seriemoordenaar aan het
werk is. Openbaar aanklager Abe Beckham is in
gedachten al een profiel van de moordenaar aan het
opstellen als er een vijfde slachtoffer wordt gevonden.
Hoewel er overeenkomsten zijn met de eerdere zaken,
zijn er ook verschillen. Deze vrouw is namelijk zwart...
én ze is een bekende van Abe. Dan verdwijnt zijn
echtgenote spoorloos - vlak nadat zij en Abe hevige
ruzie met elkaar hadden. Opeens is hij niet langer de
good guy die op misdadigers jaagt, maar is hij zelf
hoofdverdachte in een gecompliceerde moordzaak...
Sebastian, Lucien en Hugh zijn rebellen. Maar door de
juiste vrouw kan elke bad boy getemd worden.
Sebastian, zoon van 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
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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.
Ik ben Radar
Popular Mechanics
de geschiedenis van een marionet
In corontaine
Nieuwe dromen

Dus jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake,
directeur van zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk
verleden overwonnen om zijn game-imperium op te
bouwen. Hij heeft alles in de hand, en met de liefde
die hij voelt voor geek girl Mia Strong is het laatste
puzzelstukje van zijn leven op zijn plaats gevallen.
Je prinses bevindt zich in een ander kasteel. Tot dat
puzzelstukje plots verdwijnt omdat Mia zich zonder
verklaring van hem afkeert. Hij weet zeker dat ze
hulp nodig heeft, maar te koppig of bang is erom te
vragen. En hoe meer hij probeert de controle terug
te krijgen, hoe harder ze hem wegduwt. Dit probleem
kan hij niet oplossen door een paar regels
programmeringscode te schrijven. Hij zal diep
moeten graven en zichzelf moeten blootgeven... of
haar voor altijd verliezen.
Kort verhaal van J.D. Robb Een feestje in de
gegoede kringen wordt verstoord door een naakte,
met bloed besmeurde man, met het mes nog in zijn
hand, die ervan overtuigd is dat hij een moord heeft
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gepleegd. Eve Dallas wordt ingeschakeld om de
misdaad uit te pluizen, én de misdadigers. Alles wijst
op een satanistisch ritueel, maar de nuchtere Eve
gelooft niet in het aanbidden van de duivel.
De Avalon-serie 4: Samen op het ijs Gerechtigheid
voor iedereen, overal ter wereld... dat is waar juriste
Sophie Bellamy voor vecht met haar werk bij het
Internationaal Strafhof. Maar terwijl ze dat doet, glipt
haar huwelijk haar door de vingers. Ze mag dan
succesvol zijn, ze is ook eenzaam. Noah Shepherd
wil niets liever dan een gezin stichten, maar welke
vrouw zit te wachten op een leven met een
plattelandsdierenarts? Dan ontdekt hij tijdens een
sneeuwstorm opeens een van de weg geraakte
auto, met daarin een bloedmooie mysterieuze
vrouw. Hoewel ze een totaal verschillende
achtergrond hebben, worden Noah en Sophie
verliefd op elkaar, en lijkt er een mooie toekomst
voor hen te liggen. Tot Sophie iets ontdekt wat haar
ernstig aan het twijfelen brengt...
Zon op het water
A Warhol - Kiefer - Clemente
Het vijfde slachtoffer
Verwaaide bladeren
Geheugenfout
Uit een pand aan de Keizersgracht is een kostbare
verzameling van oude zilveren gebruiksvoorwerpen
verdwenen. De eigenaar moet aan een hartaanval
gestorven zijn. Zijn nichtje, en enig erfgename, komt
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verslag doen bij rechercheur De Cock. Een vreemd,
onbestemd gevoel bekruipt de grijze speurder. Hoewel
dit ogenschijnlijk geen zaak voor hem is, vermoedt hij dat
het met de dood van de zilververzamelaar niet helemaal
klopt. Hij gaat met zijn assistent Vledder op onderzoek
uit en raakt verstrikt in een van zijn meest bizarre
misdaadavonturen.
Beschrijving van een methode om anorexia te genezen,
mede gebaseerd op de ervaringen van de schrijfster met
haar beide dochters.
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
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.
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De violiste
De Cock en danse macabre

Popular Mechanics inspires, instructs and influences
readers to help them master the modern world.
Whether it’s practical DIY home-improvement tips,
gadgets and digital technology, information on the
newest cars or the latest breakthroughs in science -PM is the ultimate guide to our high-tech lifestyle.
Katie is dertig jaar, heeft een mooi huis, een aardige
vriend en een goede baan. Als ze echter een jaar na
het overlijden van haar moeder een brief van haar
advocaat krijgt, die van haar leven een leugen
maakt, verandert alles. Ze besluit op zoek te gaan
naar haar verleden, en naar zichzelf. Maar een plan
is één ding, de praktijk is vaak weerbarstiger - en
familiebanden blijken niet zo onverwoestbaar als ze
altijd dacht...
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
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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?
Vuurwerk in de sneeuw
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