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MARSHALL GREYSON
De merkwaardige lotgevallen van soldaat
Ivan Tsjonkin Dutch Venture Publishing
Deel 2 van de sprankelende Onder de
bomen-serie, die zich afspeelt in de
Nederlandse natuur en een stoere
vrouwelijke boswachter in de hoofdrol
heeft De zomer is aangebroken en
boswachter Sylvie begint zich al aardig
thuis te voelen in haar nieuwe werkgebied
De Grote -Weijde. Ze kent het bos dat ze
onder haar hoede heeft inmiddels op haar
duimpje en ze heeft een paar belangrijke
vriendschappen gesloten. Ook haar
dochter Ties heeft het naar haar zin: haar
laatste weken op de basisschool zijn
afgesloten met een knal, en een zoen van
de leukste jongen van de klas. Ze is

verliefd en het is wederzijds; ze kan haar
geluk niet op. Stapje voor stapje verdiept
ook Sylvies vriendschap met Freek zich, al
is hij een complexe man. En dan is er nog
het probleem van Freeks onderhuurders,
die het grote huis op het landgoed
bewonen en zich bezighouden met zaken
die absoluut niet thuishoren in een vredig natuurgebied als De Grote Weijde. Freek
heeft Sylvie op meer dan één -manier
nodig, maar het voelt voor hem als een
onmogelijke opgave om haar echt dichtbij
te laten komen. Jackie van Laren in de
pers ‘Jojo Moyes heeft in de Lage Landen
haar gelijke gevonden in Jackie van Laren.’
Thebookreview.nl ‘Van Laren ziet kans de
emoties van haar personages uitstekend
in woorden te vatten. Bovendien zijn de
personages prima gekarakteriseerd, niet

overdreven geromantiseerd, nergens
opgepoetst, maar échte mensen.’ NBD
Biblion ‘Als je Thuiskomen hebt gelezen
sta je weer even met beide benen op de
grond en ben je je er terdege van bewust
wat echt belangrijk is in het leven.’
Thrillersandmore.com
Het verlies van België IGI Global
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
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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
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Luc Tuymans Boekerij
Roadtrip is het langverwachte vervolg op
Camino van Graeme Simsion (Het Rosie
Project) en Anne Buist. Drie jaar geleden
liepen veertigers Zoë en Martin samen de
Camino. Op zoek naar zichzelf vonden ze
elkaar. Toen hield hun relatie geen stand,
nu krijgen ze een tweede kans als ze Zoë’s
vriendin Camille vergezellen op weg naar
Rome. Camille heeft MS en wil koste wat
kost de lange voettocht volbrengen. De
tocht is heel anders dan de vorige. Dit
keer geen vriendelijke dorpsbewoners en
lekkere maaltijden. Nee, het is ruig, het
plenst in de Alpen en ze logeren vaak in
ongastvrije hotels waar mensen een
jachtgeweer in de keuken hebben staan.
Voor de everzwijnen. Gelukkig is er wel
altijd wijn. In de voetsporen van talloze
pelgrims worden de relaties op de proef
gesteld, maar Camilles
ziekteverschijnselen worden heviger.
Iedereen is erop gebrand om Rome te
halen. En dan slaat het noodlot toe, maar
natuurlijk niet zoals je zou verwachten...
Smaakmakend Thomas Rap
Maak kennis met de ongelooﬂijk grappige
en charmante Noelle Hancock, die haar
goedbetaalde baan als gossipbloger
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onverwacht kwijtraakt. Op zoek naar een
nieuwe uitdaging komt ze per toeval de
quote tegen: `Doe elke dag een ding waar
je bang voor bent. ́ - Eleanor Roosevelt
Deze quote doet Noelle beseﬀen dat ze
van een ambitieuze en enthousiaste vrouw
is veranderd in een timide, twijfelend
persoon. Ze besluit Eleanors advies op te
volgen door een jaar lang elke dag iets te
doen waar ze bang voor is. Duiken met
haaien, karaoken, haar exen opzoeken,
acupunctuur, de Kilimanjaro beklimmen:
haar hilarische en soms aangrijpende
avonturen leren haar wie ze is en waartoe
ze allemaal in staat blijkt te zijn.
‘Onverschrokken memoires van een jonge
journaliste die een jaar lang haar angsten
overwint. Inspirerend, zinderend plezier
van begin tot eind.’ - Kirkus Review
‘Hartveroverend, inspirerend en hilarisch.
(...) Wat een geluk dat wij lezers dit
avontuur mogen meemaken.’ - Julie Powell
auteur van Julie & Julia
Vuurwerk in de sneeuw Pearson Education
Levensbeschrijving van de graﬁsch
kunstenaar die van 1937-'62 als directeur
van het Stedelijk Museum in Amsterdam
baanbrekende gedachten over de opzet en
inrichting van een modern museum
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ontwikkelde.
Slecht Lindhardt og Ringhof
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?
Mijn gewonde hart Cargo
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 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
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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.
Scott Kelby's digitale fotograﬁe boek Lev.
Nora Ephron schreef de scenario's van
ﬁlms als When Harry met Sally, Sleepless
in Seattle, You've got Mail en Julie and
Julia. We kennen haar ook van de roman
Hartzeer en maagzuur, het pijnlijk eerlijke
en hilarische verslag (met recepten!) van
haar echtscheiding. Koop nooit een rode
jas bevat het beste van Nora Ephron: haar
romans, toneelteksten en essays over
ouder worden, eten, stijl, cultuur en
politiek. Samengesteld en ingeleid door
Sylvia Witteman.
Koop nooit een rode jas Harlequin
Chesapeake Shores 1: (1) DROMEN AAN
ZEE - Eigenlijk heeft Abby O'Brien
helemaal geen tijd om haar jongste zusje,
Jess, voor de zoveelste keer uit de
problemen te helpen. Ze heeft het veel te
druk met haar carrière en haar
tweelingdochters van vijf. Maar als het om
haar zusje gaat, kan ze geen nee zeggen.
Sinds hun moeder hen vijftien jaar geleden
in de steek liet, heeft Abby als oudste van
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de vijf kinderen de moederrol op zich
genomen. Dus reist ze van New York naar
haar geboortestadje Chesapeake Shores.
Naast Jess' probleem wacht haar daar
echter een verrassing... (2) BLOEMEN
VOOR BREE - De carrière als
toneelschrijfster die Bree OBrien voor
ogen stond, lijkt in duigen te zijn gevallen
en ze keert gedesillusioneerd terug naar
Chesapeake Shores waar ze vol
enthousiasme begint met iets totaal
anders: een bloemenwinkel. Haar
geestdrift wordt echter danig getemperd
zodra ze erachter komt dat ze voor de
levering van haar bloemen afhankelijk is
van Jake Collins, de man die ze zes jaar
geleden in de steek heeft gelaten. (3) EEN
VEILIGE HAVEN - Als Kevin OBrien het
bericht krijgt dat hij zijn zoontje voortaan
alleen zal moeten opvoeden, stort zijn
wereld in. Hoewel hij in shock is door het
feit dat hij opeens weduwnaar is
geworden, neemt hij intuïtief het juiste
besluit. Samen met Davy keert hij terug
naar Chesapeake Shores, het kustplaatsje
waar de roerige, een tikje merkwaardige
maar ook warme familie woont waar hij
altijd op kan rekenen. Deze boeken zijn
afzonderlijk te lezen en zijn ook los
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verkrijgbaar.
UXD and UCD Approaches for Accessible
Education Overamstel Uitgevers
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...
Hereniging Boekerij
Hitler heeft België bezet. Leopold III wil in
het land blijven. De koning ﬂirt met het
nazisme. Dat zint de Belgische regering in
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ballingschap in Londen niet. Zij wil de
vorst naar Londen doen overlopen. De
Belgische geheim agent Jef Van Hooﬀ
moet Leopold III in Laken een geheime
boodschap bezorgen. hij is in het
gezelschap van een vrouwelijke spion, een
dubbelagent. Tijdens zijn levensgevaarlijke
missie zitten de nazi's hem op de hielen.
Nu ik je zie Overamstel Uitgevers
De Experimentele klinische psychologie
draagt bij aan kennis en begrip van de
emotionele stoornissen, waaronder
angststoornissen. Angststoornissen zijn de
meest voorkomende psychiatrische
stoornissen en staan na coronaire
hartziekten op de tweede plaats in de top
10 van ziektelast (bron: RIVM). Cognitieve
gedragstherapie voor angststoornissen is
eﬀectief, maar nog verre van optimaal. De
angst komt vaak weer terug. Het
geheugen voor angst is sterk en lijkt
onuitwisbaar. Zo lang het emotionele
geheugen intact blijft, ligt de terugkeer
van angst op de loer. Vaak wordt
aangenomen dat er een symmetrie is
tussen het ontstaan en terugdringen van
angst. Kortom, behandelingen zouden
regelrecht kunnen worden afgeleid uit
kennis over het ontstaan van
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angststoornissen. Deze aanname is onjuist
gebleken. Gedragsverandering kent
andere wetmatigheden dan het ontstaan
van emotionele stoornissen. In haar oratie
zet Merel Kindt uiteen dat experimenteel
onderzoek naar de onderliggende
mechanismen van gedragsverandering
noodzakelijk is voor de ontwikkeling van
eﬀectievere behandelingen. Onderzoek zal
zich niet alleen moeten richten op het
versterken van nieuw gedrag zoals in de
afgelopen decennia, maar in de eerste
plaats op het verzwakken van het
emotionele geheugen. Alleen dan zal
angst permanent kunnen worden
teruggedrongen.
Goudlokje en de drie beren Querido
Kinderboek
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.
Willem Sandberg Amsterdam University
Press
Adviezen en tips voor het opstellen van
een ondernemingsplan.
Waterland Lemniscaat Publishers
Artwork by Luc Tuymans. Edited by
Stephan Berg. Text by Konrad Bitterli.
Bôrô-Boedoer op het eiland Java
Ambo|Anthos
Op het politiebureau zit een jongen van
zestien nagelbijtend te wachten op de
inspecteur die hem komt ondervragen. Hij
heeft niets gedaan. Niets ergs in elk geval.
Dat voorval met Elke? Daar heeft ze zelf
om gevraagd. Of niet? Oké, toegegeven,
misschien is Nathan wel een etter. Af en
toe. Maar slecht? Nee, écht slecht is hij
niet.
Als van jou houden verkeerd Boekerij
Als haar grootmoeder overlijdt, reist
Sandrine af naar haar laatste woonplaats:
een eiland voor de Franse kust. De
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internationale doorbraak van bekroond
thrillerauteur Jérôme Loubry, nu voor maar
€ 12,99 De jonge journalist Sandrine heeft
haar grootmoeder nooit gekend. Als ze
hoort dat de vrouw is overleden, wil ze
graag de plaats bezoeken waar haar
grootmoeder vrijwel haar hele leven heeft
gewoond: een eiland voor de Franse kust.
Sandrine reist af naar het koude, grijze
eiland en maakt kennis met de bewoners.
Die zijn daar, net als haar grootmoeder, in
1946 komen wonen en er nooit meer
weggegaan. Al snel vermoedt Sandrine dat
de bewoners een gruwelijk geheim
bewaren. Er is destijds iets vreselijks
gebeurd, want de bewoners zijn na al die
jaren nog steeds doodsbang. Iets
weerhoudt ze ervan het eiland te verlaten,
alsof ze gevangenen zijn... Wanneer
inspecteur Damien Bouchard te horen
krijgt dat er een jonge vrouw op het strand
is aangetroﬀen, treft hij haar zwaar
getraumatiseerd en onder het bloed aan.
De vrouw, die Sandrine heet, beweert een
vreselijke ontdekking te hebben gedaan
op een eiland niet ver van de Franse kust.
Het probleem? Niemand heeft ooit van dat
eiland gehoord. In de pers ‘Deze
psychologische thriller kost je je nachtrust!

6

Eenmaal begonnen kun je niet meer
stoppen met lezen. Maar pas op! Niets is
wat het lijkt.’ ***** Hebban.nl
‘Toevluchtsoord blaast je van je stoel; een
ongelooﬂijk goede psychologische thriller
die je constant op het verkeerde been zet.
Chapeau!’ ***** Vrouwenthrillers.nl ‘Nog
nooit zo’n goeie thriller gelezen.
Toevluchtsoord zit vol plottwists en het
einde is mindblowing.’ *****
Thrillerlezers.blogspot.com
De wonderjaren van Billy Marvin E. L. Todd
Het gezin van Josephine Hurst draait op
rolletjes. Met twee mooie dochters, een
intelligente zoon en een goedverdienende
echtgenoot lijkt haar leven perfect. Ze
heeft alles wat haar hartje begeert.
Wanneer haar oudste dochter Rose
wegloopt met een onbekend vriendje,
verstevigt Josephine de greep op haar
gezin en transformeert ze haar
onberispelijke huis in een donkere
gevangenis. Jongste dochter Violet wordt
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opgenomen in een inrichting en stevige
medicatie moet het autisme van zoon Will
beperken. Het mooie plaatje wordt slechts
met moeite bij elkaar gehouden en
wanneer na een gewelddadig incident
Jeugdzorg het gezin bezoekt, dreigt de
monsterlijke waarheid over Josephine zelf
aan het licht te komen. Moeder, moeder is
een indringende en intelligente thriller
over de duistere kant van moederliefde.
Koren Zailckas (Saoedi-Arabië, 1980)
schreef eerder een veelbesproken
autobiograﬁsche roman over haar
disfunctionele jeugd. Ze woont met haar
familie in de omgeving van New York.
Zomerloof J.M. Meulenhoﬀ
Bewerking van een oud Engels
volkssprookje over een meisje met
goudkleurige haren dat in het huis van de
drie beren in slaap valt. Prentenboek met
waterverfschilderingen in pasteltinten.
Voorlezen vanaf ca. 4 jaar, zelf lezen vanaf
ca. 8 jaar.
Familiegeheimen Luitingh Sijthoﬀ
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1830: koning Willem I wordt overrompeld
door een revolutie in het zuiden van het
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het
komt tot zware gevechten. De
revolutionairen, onder leiding van de
Brusselse republikein Louis De Potter,
winnen. De Nederlandse kroonprins Willem
wil koning van België worden, maar de
republikeinen verhinderen dat. De
revolutionairen voeren ook onderling een
ongenadige strijd, waarbij de
republikeinen ten slotte geliquideerd
worden door de monarchisten. Het nieuwe
koninkrijk ontstaat. Maar in Den Haag
geeft koning Willem de strijd voor 'zijn'
België nog niet op. Een masterclass in
politiek. Meesterverteller Johan Op de
Beeck reconstrueert minutieus en
meeslepend het ontstaan van België. Dit
rijkelijk geïllustreerde boek is een must
have voor iedereen die geïnteresseerd is
in onze vaderlandse geschiedenis en
politiek.
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